
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2017/2021 

 

Reunião de 22 de setembro de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor aos atletas de atletismo, do Vizela Corre, Carlos Monteiro e Marco 

Faria - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2020 - 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 fixação da derrama para o exercício de 2020 - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.4. Proposta de fixação da participação de IRS -Deliberado aprovar com seis votos a favor (três 

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

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

Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de fixação de taxa municipal dos direitos de passagem para 2021 - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.6. Proposta de discussão e emissão de autorização prévia, nos termos previstos no n.º 2 do 

artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, para a “Construção de Ponte em Sto. Adrião 

(Ponte Nova)” - 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 emisssão de autorização para a contratação de um empréstimo bancário de 

longo prazo para a “Construção de Ponte em Sto. Adrião (Ponte Nova)” - 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. 

 

2.8. Proposta de admissão de reclamação sobre decisão de adjudicação e de audiência aos 

contrainteressados - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

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

 

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

criação do projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Voluntariado nos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de Campanha de Esterilização de Animais de Companhia do Município de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.11. Proposta de atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de Tagilde e Vizela (S. 

Paio) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.12. Proposta de atribuição de verba ao Agrupamento e Escolas de Caldas de Vizela e ao 

Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 8 de setembro de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor ao técnico de futebol, Luís Castro - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor à atleta de minigolfe Fernanda Costa - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de voto de louvor ao Reverendo Padre José Lemos - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de louvor à Associação Musical e Recreativa Família Peixoto - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de Referendo Local - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.6. Proposta de constituição de direito de superfície a favor da União das Freguesias de Caldas 

de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.7. Proposta de revogação de contrato de comodato - 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. 

 

2.8. Proposta de assinatura de contrato de comodato com a Associação Musical e Recreativa 

Família Peixoto - 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. 

 

2.9. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da lista dos esclarecimentos / erros e 

omissões do procedimento da empreitada “Construção da Ponte de Santo Adrião (Ponte Nova – 

“Aliança”) e Acessos – Concurso Público 3/OBM/2020 - Deliberado ratificar com quatro votos a 

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

abstenções do PS. 

 

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

construção da Ponte de Santo Adrião (Ponte Nova - “Aliança”) - PPI 17/2016” - 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. 



 

2.11. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento do Provedor da 

Juventude de Vizela - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

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

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

edifícios ou instalações – Associação Musical e Recreativa Família Peixoto - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.13. 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 2020/2021 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.14. 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 2020/2021 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.15. Proposta de celebração de acordos de colaboração com a associações de pais, para partilha 

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

letivo 2020/2021 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.16. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização vertical – Rua 

Joaquim Pinto - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.17. Proposta de aditamento ao lote 4 do alvará de loteamento n.º 5/2010 - 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 4 de agosto de 2020 

 

2.1. Proposta de atribuição de verba para assegurar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas – Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de atribuição de subsídios - Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - 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 atribuição de apoios financeiros - construção, conservação ou beneficiação de 

edifícios ou instalações - Centro Social Paroquial de Santa Eulália - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

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

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 



 

2.6. 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. 

 

2.7. Proposta de aditamento ao lote 1 do alvará de loteamento n.º 129/94 - 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. 

 

2.8. Proposta de aditamento ao lote 1 do alvará de loteamento n.º 5/07 - 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. 

 

Reunião de 21 de julho de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor à atleta de atletismo, Isabel Talagaia - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

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

procedimento da empreitada “Requalificação da Rua Dr. Abílio Torres na União de Freguesias de 

Caldas de Vizela (São Miguel e São João)" – Concurso Público 2/OBM/2020 - Deliberado ratificar 

por unanimidade. 

 

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

criação do projeto de Regulamento do Provedor da Juventude de Vizela - Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. 

 

2.4. Proposta de atribuição de apoio para livros de fichas e material escolar - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de Plano de Transportes Escolares para o período de 01 de setembro a 31 de 

dezembro de 2020 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6 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. 

 

2.7 Proposta de atribuição de apoios financeiros – construção, conservação ou beneficiação de 

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

unanimidade. 

 

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

edifícios ou instalações – Centro Social e Paroquial de Caldas de Vizela (S. Miguel) - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 



 

2.9. Proposta de atribuição de apoio financeiro às associações de pais dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico (1º CEB) - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 7 de julho de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor à Rádio Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de ratificação da autorização de abertura de procedimento e realização de despesa 

e aprovação das peças do procedimento para a execução da empreitada de: Requalificação da 

Rua Dr. Abílio Torres na União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) – PPI: 

3/2020 - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

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

aprovação das peças do procedimento para execução da empreitada de: Construção da Ponte de 

Santo Adrião (Ponte Nova - “Aliança”) e Acessos – PPI: 17/2016 - 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. 

 

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

letivo 2019/2020 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de disposições normativas do 1º concurso de curtas-metragens: Vizela, segredos de 

um vale - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6 Proposta de Código de Conduta dos Trabalhadores, Titulares de Cargos Dirigentes e de 

Titulares de Órgãos Eleitos do Município de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de Atribuição de apoio financeiro para recuperação e/ou beneficiação de 

instalações – Futebol Clube de Vizela - Futebol SAD – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de ratificação de despacho de criação de praça de táxis no estacionamento em 

frente ao posto da GNR – Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de isenção do pagamento de taxas - processo n.º LAE/36/2016 – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 17/82 - lote 12 - 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. 

 

2.11. Proposta de emissão de alvará de loteamento e substituição de caução – proc. LAL/3/2019 – 

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. 



 

Reunião de 9 de junho de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor à Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de envio, em suporte digital, através de meios eletrónicos, da ordem do dia das 

reuniões do órgão executivo do Município de Vizela - Deliberado aprovar com seis votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’, dois da Coligação ‘Vizela é para todos’ e uma do Vereador 

Horácio Vale do PS) e uma abstenção da Vereadora Dora Gaspar do PS. 

 

2.3. Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas do ano 2019 - Deliberado 

aprovar com três votos a favor (dois 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. 

 

2.4. Proposta de aprovação dos Documentos de Prestação de Contas Consolidada do ano 2019 - 

Deliberado aprovar com três votos a favor (dois 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. 

 

2.5. Proposta de décima quarta modificação aos Documentos Previsionais de 2020 - segunda 

revisão (alteração modificativa) ao orçamento da receita de 2020, a segunda revisão (alteração 

modificativa) ao orçamento da despesa de 2020 e a segunda revisão (alteração modificativa) ao 

PPI de 2020 – 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. 

 

2.6 Proposta de ratificação da decisão de contratação de empréstimo no valor de 51.447,90 € 

através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. Para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da operação PORTUGAL 2020 NORTE-03-1406-FEDER-000096 – Plano de 

Atuação para a Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Suave de Vizela - Deliberado ratificar 

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

todos’) e dois votos contra do PS. 

 

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Comercial e Industrial de Vizela 

(ACIV) - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália 

para a recuperação e/ou beneficiação de instalações - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de autorização para realização de despesa – revisão de preços provisória da 

empreitada relativa ao lote 1 - Requalificação e Modernização das Instalações da Escola 

Secundária de Vizela - PPI: 18/2016 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.10. Proposta de isenção parcial e total de taxas – apoio à atividade comercial no Município de 

Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. 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. 

 

2.12. Proposta de criação de Equipa para a Igualdade na Vida Local - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.13. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento da Comissão 

Municipal de Proteção de Idosos de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 12 de maio de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor às empresas Biofabics, Bramp e Publizende e ao vizelense Pedro 

Costa - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor à empresa JVM Unipessoal, LDA. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de voto de louvor à empresa Biolinho Têxteis Lar, Lda. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de louvor à empresa Modsix Shoes, Lda, à Comissão de Festas de Santa 

Eulália e ao vizelense Moisés Costa - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

 

2.6. Proposta voto de louvor pela subida de divisão - Futebol Clube de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de voto de louvor aos profissionais de saúde do SNS e demais instituições de saúde 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição - ano 

de 2019 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um 

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

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

 

2.9. Proposta de aprovação do mapa de fluxos de caixa do ano 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. 

 



2.10. Proposta de décima modificação aos Documentos Previsionais de 2020 - integração do 

saldo de execução orçamental 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 alteração dos valores em caixa na tesouraria previstos no n.º 5 do artigo 24.º da 

norma de controlo interno - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Conexas do Município de Vizela - ano 2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Vizela – 2020 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.14. Proposta de apresentação de candidatura para a celebração de um contrato de empréstimo 

– quadro – Linha BEI PT 2020 Autarquias - até ao montante de 263.316,94 Euros, ao abrigo do 

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

da operação designada: “Requalificação da Praça da República e do Jardim Manuel Faria”, 

aprovada e cofinanciada pelo FEDER – Pedido de Autorização à Assembleia 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. 

 

2.15. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Vizelense – aquisição de 

instrumentos musicais - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.16. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Vizelense - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.17. Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro ao Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel – 

aquisição de viatura - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.18. Proposta de atribuição de apoios financeiros – cultura 2020 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.19. Proposta de atribuição de apoio financeiro às associações de pais dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico (1º CEB) - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.20. Proposta de rescisão do contrato de comodato celebrado a 29 de junho 2012 com a 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Lage - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.21. 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. 

 



Reunião de 14 de abril de 2020 

 

2.1. Proposta de ratificação de despacho - suspensão da realização de reuniões de câmara – 

Deliberado ratificar com quatro votos a favor (três do Movimento Vizela Sempre e um do 

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

abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação Vizela é para todos. 

 

2.2. Proposta de realização mensal e através de videoconferência das reuniões do órgão executivo 

– Deliberado ratificar com quatro votos a favor (três do Movimento Vizela Sempre e um do 

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

abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação Vizela é para todos. 

 

2.3. Proposta de voto de louvor à empresa Fábrica de Calçado Atrai, Lda. - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de louvor à empresa Águas S. Martinho - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

2.5. Proposta de voto de louvor à empresa Polopique, Comércio e Indústria de Confeções S.A. – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta voto de louvor à empresa Mundotextil - Indústrias Têxteis, S.A. - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.7. Proposta voto de louvor à empresa Indústria Têxtil Sra. Da Tocha, Lda. - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.8. Proposta voto de louvor ao Regimento de Cavalaria n.º 6 de Braga do Exército Português – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de voto de louvor à empresa Lions Clube De Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.10. Proposta de voto de louvor à empresa Sleep’em’All - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de voto de louvor ao Rotary Clube De Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.12. Proposta de voto de louvor à empresa Landintex, Felpos, Lda. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.13. Proposta de voto de louvor à empresa Lasa, Armando da Silva Antunes, SA. - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.14. Proposta de voto de louvor à empresa Fontoli – Confeções Têxteis Lda. - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 



2.15. Proposta de voto de louvor à empresa Doctorphone – Telecomunicações - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.16. Proposta de voto de louvor ao Embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte – 

Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento Vizela Sempre, dois do PS e um do 

Vereador Jorge Pedrosa da Coligação Vizela é para todos) e uma abstenção da Vereadora Fátima 

Andrade. 

 

2.17. Proposta de voto de louvor à empresa FEMA - Transportes Express & Logistics, S.A. – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.18. Proposta de voto de louvor à empresa Vieira Pocargil S.A. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.19. Proposta de voto de louvor à empresa Júlio da Silva Sampaio & Cª, Lda. - Confeções 

Cruzeiro - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.20. Proposta de voto de louvor à empresa Bringnatura, Lda. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.21. Proposta de voto de louvor à Secretária e Estado Adjunta e da Saúde, Dra. Jamila Madeira - 

Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento Vizela Sempre, dois do PS e um do 

Vereador Jorge Pedrosa da Coligação Vizela é para todos) e uma abstenção da Vereadora Fátima 

Andrade. 

 

2.22. Proposta de voto de louvor ao Café Lockale, Padaria, Pizaria e Snack Bar - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.23. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa da empreitada de Plano 

de Atuação para a Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Suave de Vizela (Execução de Ciclovia 

- PAMUS – PPI: 6/2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.24. Proposta de ratificação de despacho de aceitação de doação - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

2.25. Proposta de aprovação do prolongamento das medidas do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária nos Transportes (PART) adstritas ao transporte escolar em janeiro, fevereiro e março de 

2020 – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.26. Proposta de adesão ao PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária) nos Transportes 

Públicos da CIM do AVE - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.27. Proposta de ratificação de despachos - “horário zero” - Deliberado ratificar por unanimidade. 



2.28. Proposta de ratificação de despacho de suspensão do pagamento das taxas relativas a 

parcómetros e parques de estacionamento de gestão municipal e de suspensão de prazos de 

pagamento ou regulamentares - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.31. Proposta para autorização de adiantamento de 20% do preço, por conta das prestações a 

realizar na 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. 

 

2.32. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo – social - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.33. Proposta de atribuição de apoio financeiro no âmbito do Regulamento para a atribuição de 

apoios eventuais a estratos sociais desfavorecidos – Coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19) - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.34. Proposta de atribuição de apoio financeiro às instituições de solidariedade social na 

sequência do surto da nova estirpe de coronavírus SARS-COV-2 (COVID19) - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.35. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo desportivo - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

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

unanimidade. 

 

2.37. Proposta de apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter á remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.38. Proposta de atribuição de apoio financeiro extraordinário – Real Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.39. Proposta de atribuição de verba ao Agrupamento de Escolas de Caldas e ao Agrupamento de 

Escolas de Infias – Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.40. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Comercial e Industrial de Vizela 

(ACIV) - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.41. Proposta de ratificação de despacho - Deliberado ratificar por unanimidade. 



 

2.42. Proposta de isenção de pagamento de taxas para licenciamento de operação urbanística – 

processo n.º LA/179/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 10 de março de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor ao treinador de futsal, Júlio Graça - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de pesar pelo falecimento de António Carlos Pinto Fernandes - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – trabalhos 

complementares da empreitada de Requalificação e Reordenamento do Largo da Igreja de Tagilde 

– União de Freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio) – PPI: 20/2017 - 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. 

 

2.4. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – trabalhos 

complementares - empreitada de execução da Casa da Cultura na União de Freguesias de Caldas 

de Vizela (São Miguel e São João) - PPI: 2/2019 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 

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

PS. 

 

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

complementares da empreitada do lote 2 - Requalificação da área adjacente à Igreja de Santa 

Eulália – Freguesia de Santa Eulália - PPI: 22/2017 - 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 emissão de parecer prévio – “CP 28/2019 – extensão e alteração de redes de 

drenagem de águas residuais na freguesia de Nespereira, União de Freguesias de Candoso, 

Santiago e Mascotelos e União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João)” - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta para emissão de parecer prévio – “CP 24/2019 – extensão de redes de drenagem de 

águas residuais na Rua da Trancosa – União de Freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio) e 

alteração do sistema de abastecimento de água na Freguesia de Infias – Concelho de Vizela” - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta para emissão de parecer prévio – “CP 23/2019 – extensão de redes de drenagem de 

águas residuais na Rua de Cedofeita e na Rua dos Moinhos – União de Freguesias de Tagilde e 

Vizela (São Paio) – Concelho de Vizela” - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



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

Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.10. Proposta de comparticipação do Município de Vizela nos custos de funcionamento da CIM 

do AVE para o ano 2020 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.13. Proposta de acordo de revogação de concessão - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.14. 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. 

 

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

quintafeira - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.16. Proposta de atribuição de medalhas honoríficas – comemorações do 19 de Março de 2020 - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.17. Proposta de atribuição de galardões do Município de Vizela – comemorações do 19 de Março 

de 2020 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

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

instalações - Centro Cultural e Recreativo de Montesinhos - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.19. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Real Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.20. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Real Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.21. 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. 

 

2.22. Proposta de ratificação de despacho de autorização de alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento comercial “Ponto Rock” - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 24 de fevereiro de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor aos atletas de karate, Rui Costa, Nuno Marta, Duarte Marta e 

Diogo Pereira – Delirado aprovar por unanimidade. 



 

2.2. Proposta de voto de louvor aos atletas de kempo, da Associação KTF Team – Vizela, Joana 

Cardoso, Leonor Freitas, Maria Carvalho, Nuno Pinto, Rúben Ferreira, Afonso Fernandes, Martim 

Pereira, Tiago Oliveira, Alexandre Pereira, Maria Correia, Rúben Torres, Sandra Lopes, Inês Lima, 

Ângelo Fernandes, Bruna Ribeiro, Tiago Tropa, Júlio Gomes, Dinis Moreira, João Sousa, Gilberto 

Freitas, Orlanda Moreira, Paulo Oliveira, Pedro Pereira, João Salgado, Cláudia Teixeira e José 

Machado e à equipa de Kempo – Delirado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de voto de louvor aos atletas de ornitologia, do COVIZ – Clube Ornitológico de 

Vizela, Paulo Carneiro e Marco Mendes – Delirado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de pesar pelo falecimento de Domingos Lima – Delirado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.5. Proposta de adesão do Município de Vizela à iniciativa “Hora do Planeta” – Delirado aprovar 

por unanimidade. 

 

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

programa Eco escolas – Delirado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Coração Azul – Associação Juvenil de 

Apoio aos Animais – Delirado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Centro Social de Santa Eulália – Delirado 

aprovar por unanimidade. 

2.9. Proposta de abertura de procedimento concursal – Delirado 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’). 

 

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

Requalificação da área adjacente à Igreja de Santa Eulália – PPI 22/2017 – Delirado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.11. Proposta de aditamento ao lote 5 do alvará de loteamento n.º 278/78 - 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 fevereiro de 2020 

 

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

Antunes, João Reis - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor à atleta de atletismo Salomé Rocha - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 



 

2.3. Proposta de voto de louvor aos atletas de canoagem, da Associação de Mergulho e 

Actividades SubAquáticas de Vizela, Tiago Alves, João Castro Ribeiro e à equipa de canoagem - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de louvor à equipa de juniores de ténis de mesa, da Associação – Desportivo 

Jorge Antunes, João Reis, Simão Ferreira, Francisco Topete e Eduardo Costa - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de voto de louvor ao atleta da AMAS Tiago Alves e à AMAS - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.6. Proposta de voto de louvor à atleta Salomé Rocha - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de aceitação de doação de medalha de Campeão World Roller Games 2019 – Hóquei 

em Patins – Intercontinental Seniores - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vizela 

(2020-2029) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.9. Proposta de contratação de empréstimo bancário no valor de 98.878,54 € através da Agência 

Para O Desenvolvimento E Coesão, I.P. para financiamento parcial da contrapartida nacional da 

operação PORTUGAL 2020 NORTE-06-3928-FEDER-000056 – qualificação das experiências de 

touring cultural do Minho – Casa da Cultura - 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. 

 

2.10. Proposta de Aprovação de adenda ao contrato celebrado com a Agência Para O 

Desenvolvimento E Coesão, I.P. PARA financiamento parcial da contrapartida nacional da 

operação PORTUGAL 2020 NORTE04-2316-FEDER-000277 – “Requalificação da Avenida Eng. Sá 

e Melo e Rotunda dos Rotários” – 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. 

 

2.11. Proposta de apresentação de candidatura para a celebração de um contrato de empréstimo 

– quadro – LINHA BEI PT 2020 AUTARQUIAS – até ao montante de 54.534,77, ao abrigo do 

despacho n.º 6200/2018, 

de 26 de junho, para financiamento de parte da contrapartida nacional da operação designada: 

“Plano de Atuação Para a melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Suave de Vizela”, aprovada e 

cofinanciada pelo FEDER – Pedido de Autorização á 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. 

 

2.12. Proposta para autorização de prorrogação de prazo para execução da empreitada de lote 6 – 



Requalificação e Reordenamento do Largo da Igreja de Tagilde – PPI-20/2017 - 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. 

 

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

Construção de Canil na Freguesia de Infias – PPI-7/2018 - 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. 

 

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

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

João) – PPI-2/2019 - 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. 

 

2.15. Proposta de atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de Tagilde e Vizela (S. 

Paio) - 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. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.16. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Vizela (Santo Adrião) - 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. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

Miguel e S. João) - 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. Remeter à 

Assembleia Municipal. 

 

2.18. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Santa Eulália - 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. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.19. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Freguesia de Infias - 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. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

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

para reforço das competências delegadas e atualização dos apoios financeiros - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.21. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Centro Cultural e Recreativo de Montesinhos - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.22. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Futebol Clube de Tagilde - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 



 

2.23. Proposta de comparticipação do município de Vizela no orçamento da AMAVE para o ano 

2020 - 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. 

 

2.24. Proposta de ratificação de decisão de alteração de escalão de subsídio - Deliberado ratificar 

por unanimidade. 

 

2.25. Proposta de disposições normativas da Feira do Bolinhol 2020 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.26. Proposta de manutenção das condições de pagamento das refeições escolares, nas 

interrupções letivas do Carnaval e da Páscoa - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

trânsito - freguesia de Santo Adrião - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.28. Proposta de emissão de alvará de loteamento - 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. 

 

2.29. Proposta de aditamento ao lote 8 do alvará de loteamento n.º 78/92 - 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. 

 

2.30. Proposta de aditamento ao lote 26 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. 

 

2.31. Proposta de aditamento ao lote 2 do alvará de loteamento n.º 2/2015 - 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. 

 

2.32. Proposta de aditamento ao lote 2 do alvará de loteamento n.º 1/2016- 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 28 de janeiro de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor aos atletas de atletismo, do Vizela Corre, Carlos Monteiro e Marco 

Faria - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de disposições normativas do OPJ Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.3. Proposta de normas regulamentares do Concurso de Bandas de Vizela-2020 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – trabalhos 

complementares da empreitada de Requalificação de Passeios na Rua Dona Maria Adelaide Vilas 

– Freguesia de Infias – PPI: 17/2017 - 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. 

 

2.5. Proposta de ratificação da autorização para realização de despesa – revisão de preços 

provisória da empreitada relativa ao lote 1 - Requalificação e Modernização das Instalações da 

Escola Secundária de Vizela - PPI: 18/2016 - Deliberado ratificar com quatro votos a favor (dois 

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

PS. 

 

2.6. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – trabalhos 

complementares do lote 1- empreitada de Requalificação e Modernização das Instalações da 

Escola Secundária de Vizela - PPI: 18/2016 - 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. 

 

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

procedimento relativo ao concurso público n.º 11/OBM/2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

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

execução da empreitada “Plano de Atuação para a Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Suave 

de Vizela (Execução de Ciclovia – PAMUS)” – PPI: 6/2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de Plano Anual de Feiras e Mercados do Município de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de tomada posse administrativa - 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. 

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

lugares de venda vagos do mercado municipal de Vizela - 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. 

 

2.12. Proposta de ratificação de despacho de abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de técnicos/as para as atividades de enriquecimento curricular e de atividades 

complementares – Deliberado ratificar por unanimidade. 

2.13. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Futebol Clube de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 



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

trânsito – Rua das Teixugueiras na União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São 

João) – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 14 de janeiro de 2020 

 

2.1. Proposta de voto de louvor aos atletas de atletismo, Raquel Soares, Isabel Talagaia Afonso 

Machado e à equipa de atletismo do Futebol Clube de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

2.2. Proposta de voto de louvor ao atleta de atletismo, do Vizela Corre, Marco Faria - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

2.3. Proposta de adenda ao contrato de empreitada de requalificação da Praça da República e do 

Jardim Manuel Faria - U.F. de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) – PPI: 1/2017, celebrado 

com a empresa M. Couto Alves, S.A. - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.4. Proposta de celebração de contrato de comparticipação com o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana para acompanhamento técnico (1.º DIREITO) - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

2.5. Proposta de ratificação da deliberação da Assembleia Intermunicipal da AMAVE – Associação 

de Municípios do Vale do Ave – extinção - Deliberado ratificar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal.  

2.6. Proposta de aprovação do projeto para requalificação da Rua Joaquim Pinto, integrada no 

RUS – Regeneração Urbana Sustentável - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

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

2.7. Proposta de mapa anual de recrutamentos para o ano de 2020 - 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’. Remeter à Assembleia Municipal.  

2.8. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído - Tesal 

Explotacion, S.L. - Deliberado ratificar por unanimidade. 


