
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2013/2017 
 
Reunião de 18 de dezembro de 2014 

 
2.1. Proposta de tarifário de resíduos urbanos para o ano 2015 - “Deliberado aprovar com seis 
votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria da 
Coligação “Vizela é para todos”) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação 
“Vizela é para todos”. 

2.2. Proposta de alteração à operação de loteamento - PROC. LOTE/7/82/L – Deliberado 
aprovar por unanimidade. 

Reunião de 4 de dezembro de 2014 
 

2.1. Proposta de décima segunda modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - décima 
segunda alteração ao orçamento da despesa e décima alteração ao PPI - Deliberado aprovar 
com quatro votos a favor do PS e duas abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.2. Proposta de tarifário para o ano de 2015 – Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de 
Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS, um voto 
contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos” e uma abstenção do 
Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.3. Proposta de aprovação de regulamento e divulgação do XII Concurso Literário "Descobrir 
Vizela" 2015 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um do Vereador 
Carlos Faria da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha 
da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.4. Proposta de celebração de protocolo com a Associação de Artesãos de Vizela para a 
cedência do uso de instalações (salas sitas na cave do edifício da loja interativa de turismo de 
Vizela) – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais - Deliberado aprovar 
com cinco votos a favor (quatro do PS e um do Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é 
para todos”) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. 
Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de concessão de isenção de pagamento de taxas nas zonas de estacionamento 
de duração limitada controladas por parcómetros – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de autorização para a concessão do serviço público de colocação e exploração de 
publicidade e sinalética comercial em espaços do domínio público municipal – Deliberado 
aprovar por unanimidade. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de Plano Anual de Feiras do Município de Vizela – Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 

2.9. Proposta de projeto de regulamento Via Verde Municipal para apoio a iniciativas 
empresariais e económicas e interesse municipal – Deliberado aprovar com um voto a favor da 
Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos” e cinco abstenções (quatro do PS e 
uma do Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
Reunião de 20 de novembro de 2014 
 
2.1. Proposta de criação de secção autónoma do conselho de coordenação de avaliação - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.2. Proposta de resolução de contrato de empreitada para construção de fogos para 
habitação social - 28 fogos - 1.ª fase - Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, 
um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é para 
todos”) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.3. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – rua Fonseca e Castro - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - rua Joaquim Ribeiro Ferreira - União 
de Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de operação de loteamento proc. n.1/2011 - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 

2.6. Proposta de alteração de loteamento - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 6 de novembro de 2014 

 
2.1. Proposta de definição de objetivos estratégicos - sistema integrado de avaliação de 
desempenho na administração pública (SIADAP) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.2. Proposta de Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais de Vizela - 
Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um 
do Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Vereadora 
Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.3. Proposta cedência de espaço público para realização das “Festas de S. Gonçalo” - Fábrica 
da Igreja de S. Paio de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de isenção dos pagamentos de taxas de ocupação de terrado na feira semanal - 
Augusto Ferreira da Rocha - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de fornecimento temporário de energia para Festas de S. Gonçalo (S. Paio) 2014 
- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de fornecimento temporário de energia - iluminação de natal - dinamização 
comércio local - ACIV 2014 - Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do PS, um do 
Vereador Miguel Lopes e dois da Coligação “Vizela é para todos”). Não participou na discussão 
e votação o Vereador André Castro. 
 

2.7. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - Rua Fonseca e Castro – Deliberado 
retirar da ordem de trabalhos. 
 

2.8. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - Avenida Eng.º Sá e Melo - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de plano de pormenor do Poço Quente - assinatura de acordos de execução e 
compensação - Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, um do Vereador 
Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria da Coligação “Vizela é para todos”) e uma 
abstenção da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
Reunião de 23 de outubro de 2014 

 
2.1. Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2015 - 
Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS, uma abstenção do Vereador Miguel Lopes 
e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à 
Assembleia Municipal. 
 



2.2. Proposta de pedido de autorização prévia para contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica – Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta para contratação serviços de medicina e saúde no trabalho - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de alteração da organização dos serviços do município de Vizela - Deliberado 
aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um do Vereador Miguel Lopes) e um voto 
contra da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à Assembleia 
Municipal. 
 

2.5. Proposta de mapa de pessoal 2015 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e 
duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma da Vereadora Cidália Cunha da 
Coligação “Vizela é para todos”). Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de adicional ao contrato de empreitada para a "Conceção e adaptação do 
edifício do turismo a "Loja do Turismo" - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e 
duas votos contra (um do Vereador Miguel Lopes e um da Vereadora Cidália Cunha da 
Coligação “Vizela é para todos”).  
 

2.7. Proposta de autorização prévia genérica - Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, e Decreto-Lei 
n.º127/2012, de 21 de junho - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um 
do Vereador Miguel Lopes) e uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha da Coligação “Vizela 
é para todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 
2.8. Proposta de autorização para a prática, pela câmara, de atos da competência da 
Assembleia Municipal – Deliberado retirar da ordem de trabalhos. 
 
Reunião de 9 de outubro de 2014 
 
2.1. Proposta de décima primeira modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - décima 
primeira alteração ao Orçamento da Despesa e nona modificação ao Plano Plurianual de 
Investimentos - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e três abstenções (uma do 
Vereador Miguel Lopes e duas dos Vereadores Carlos Faria e Cidália Cunha da Coligação 
“Vizela é para todos”).  
 
2.2. Proposta de prorrogação de prazo da empreitada - "Concepção e requalificação da Escola 
Básica 2.º e 3.º ciclo de Vizela" - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.3. Proposta de cedência do pavilhão municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.4. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído - Manuel 
Costa & Filhos, Lda - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 
2.5. Proposta de fornecimento temporário de energia para a desfolhada minhota do Grupo 
Recreativo e Associativo de Santo Adrião – GRASA - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 25 de setembro de 2014 
 
2.1. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo – desporto - Deliberado 
aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador 
Carlos Faria (Coligação Vizela é para todos”) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha 
(Coligação Vizela é para todos”). Não participou na discussão e votação o Sr. Presidente, Dinis 
Costa, na parte respeitante ao subsídio ao Callidas Clube e ao Clube Turístico e Desportivo de 
Vizela. Não participou na discussão e votação o Sr. Vereador André Castro na parte respeitante 
ao FC Vizela. Não participou na discussão e votação o Sr. Vereador Carlos Faria na parte 
respeitante ao CCD Santa Eulália. 



 
2.2. Proposta de adesão do município de Vizela à Rede de Museus e Monumentos do Ave e 
assunção da carta de princípios - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.3. Proposta de protocolo de colaboração - Gabinete de Informação da Eurorregião Galicia 
Norte de Portugal (GIE-GNP) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 11 de setembro de 2014 
 
2.1. Proposta de décima modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - décima alteração 
ao Orçamento da Despesa e oitava alteração ao Plano Plurianual de Investimentos - 
Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e duas abstenções da Coligação “Vizela é 
para todos”. 
 
2.2. Proposta de fixação da derrama para o exercício de 2014 - Deliberado aprovar com quatro 
votos a favor do PS e dois votos contra da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à 
Assembleia Municipal. 
 
2.3. Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2014 - Deliberado 
aprovar com quatro votos a favor do PS e dois votos contra da Coligação “Vizela é para todos”. 
Remeter à Assembleia Municipal. 
 
2.4. Proposta de proposta de fixação da participação de IRS - Deliberado aprovar com quatro 
votos a favor do PS e dois votos contra da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à 
Assembleia Municipal. 
 
2.5. Proposta de taxa municipal dos direitos de passagem para 2015 - Deliberado aprovar com 
quatro votos a favor do PS e dois votos contra da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à 
Assembleia Municipal. 
 
2.6. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais do 
Concelho - gestão das componentes de apoio à família nos jardins-de-infância - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
2.7. Ação social escolar - proposta de aprovação de procedimento relativo a alteração de 
escalão de subsídio - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.8. Proposta de Regulamento de Transportes Escolares - Deliberado aprovar por unanimidade 
e remeter à Assembleia Municipal. 
 
2.9. Proposta de ação social escolar - proposta de procedimento a adotar em caso de alunos 
pertencentes a agregados familiares beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.10. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais das 
escolas básicas do 1º ciclo - lanches escolares - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.11. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais das 
escolas básicas concelho - refeições escolares no ensino básico 1º ciclo - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
2.12. Proposta de Regulamento de Ação Social Escolar - Deliberado aprovar por unanimidade e 
remeter à Assembleia Municipal. 
 



2.13. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Vizelgolfe - Associação de Minigolfe de 
Vizela - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (4 do PS e um do Vereador Carlos Faria) e 
uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha. 
 
2.14. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial – Diogo Pedrosa da Silva Gomes - Deliberado ratificar por 
unanimidade. 
 
2.15. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído - Roberto 
Cibriano Gonçalves Azevedo - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 
2.16. Proposta de fornecimento temporário de energia – festa do padroeiro de S. Miguel - 
convívio paroquial de S. Miguel 2014 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.17. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial - Susana Silva & Vânia Marques, Lda. - Deliberado ratificar por 
unanimidade. 
 
2.18. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruido - Nuno 
Rodrigues Santiago - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 
Reunião de 31 de julho de 2014 
 
2.1. Proposta de nona modificação aos Documentos Previsionais para 2014 - nona alteração ao 
Orçamento da Despesa e sétima alteração ao PPI – Deliberado aprovar com quatro votos a 
favor do PS e três abstenções (duas da Coligação “Vizela é para Todos” e uma do Vereador 
Miguel Lopes”). 
 
2.2. Proposta de protocolo de colaboração com a Empresa Get Green - Mobilidade Elétrica, 
Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.3. Proposta de hasta pública de imóveis do Município de Vizela - Deliberado aprovar com seis 
votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria, da 
Coligação “Vizela é para Todos”) e um voto contra do Vereadora Cidália Cunha, da Coligação 
“Vizela é para Todos”. 
 
2.4. Proposta de prestação de serviços para o desempenho dos conteúdos funcionais próprios 
de um técnico superior de engenharia civil - Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro 
do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria, da Coligação “Vizela é 
para Todos”) e uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha, da Coligação “Vizela é para 
Todos”. 
 
2.5. Proposta de prestação de serviços de transporte escolar em circuitos especiais - 
Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um 
do Vereador Carlos Faria, da Coligação “Vizela é para Todos”) e um voto contra do Vereadora 
Cidália Cunha, da Coligação “Vizela é para Todos”. 
 
2.6. Proposta de emissão de licença especial de ruído - Emiliano Samuel de Matos - Deliberado 
aprovar com seis votos a favor (quatro do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador 
Carlos Faria, da Coligação “Vizela é para Todos”) e uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha, 
da Coligação “Vizela é para Todos”. 
 
2.7. Proposta de alargamento de horário de funcionamento - requerimento de Café 
Passatempo (Jorge Manuel Castro Batista) – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.8. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - União de Freguesias de Caldas de 
Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.9. Proposta de fornecimento temporário de energia - festas em honra de S. Domingos em S. 
Paio – 8 a 9 de agosto 2014 – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 17 de julho de 2014 
 
2.1. Proposta de oitava modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - oitava alteração ao 
Orçamento da Despesa e sexta alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a favor 
do PS e duas abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.2. Proposta de adesão do Município de Vizela ao Consórcio MINHO IN - Deliberado aprovar 
por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal.  
 
2.3. Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais - PPI - Deliberado 
aprovar com quatro votos a favor do PS, uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos” e 
um voto contra da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.4. Proposta de protocolo de cedência de barcos a remos à Associação Liga de Amigos das 
Termas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.5. Proposta de prestação de serviços para o desempenho dos conteúdos funcionais próprios 
de um assistente técnico - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um da 
Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.6. Proposta de prestação de serviços para o desempenho dos conteúdos funcionais próprios 
de um técnico superior de biblioteca - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (quatro do 
PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela é para 
todos”. 
 
2.7. Proposta de ratificação de licença especial de ruído - Troubles Bar, Lda. - Deliberado 
ratificar com cinco votos a favor (quatro do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e uma 
abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.8. Proposta de alargamento de horário de funcionamento - requerimento de Rádio Vizela 
para realização do evento "Festa da Espuma" no “Isto é … bar” - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.9. Proposta de cedência de espaço público - Associação de pais, encarregados de educação e 
amigos dos alunos da Escola do Cruzeiro, S. Paio de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.10. Proposta de cedência de espaço público à Comissão de Festas de Vizela (alteração de 
datas) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.11. Proposta de instalação de esplanada na Rua Dr. Abílio Torres - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.12. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruido - Jacinto 
Monteiro - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.13. Proposta de emissão oficiosa de alvará de loteamento - Deliberado aprovar com cinco 
votos a favor (quatro do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e um voto contra da 
Coligação “Vizela é para todos”. 



 
Reunião de 3 de julho de 2014 
 
2.1. Proposta de atribuição de subsídios aos agrupamentos de escolas - livros e material 
escolar - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e três abstenções (duas da 
Coligação “Vizela é para todos” e uma do Vereador Miguel Lopes). 
 
2.2. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas da Lage 2014 - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
2.3. Proposta de isenção de taxas - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.4. Proposta de alteração de trânsito no concelho de Vizela para as Festas da Cidade e do 
Concelho de Vizela 2014 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.5. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festival Internacional de Folclore e 
Festas da Vila de Santa Eulália 2014 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.6. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festas da Cidade e do Concelho de 
Vizela 2014 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.7. Proposta de ocupação de espaço público - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 19 de junho de 2014 
 
2.1. Proposta de sétima modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - sétima alteração 
ao Orçamento da Despesa e quinta alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a 
favor do PS e duas abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.2. Proposta de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Conexas do município de Vizela - 
Deliberado aprovar com cinco votos a favor (4 do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e 
uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.3. Proposta de Código de Conduta dos Trabalhadores, Titulares de Cargos Dirigentes e de 
Titulares de Órgãos Eleitos do município de Vizela - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 
(4 do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela é para 
todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 
 
2.4. Proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano 2014/2015 - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
2.5. Proposta de Regulamento de Transportes Escolares - Deliberado aprovar com cinco votos 
a favor (4 do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela 
é para todos”. 
 
2.6. Proposta de Regulamento de Ação Social Escolar - Deliberado aprovar com cinco votos a 
favor (4 do PS e um da Coligação “Vizela é para todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela é 
para todos”. 
 
2.7. Proposta de emissão de licença especial de ruído - TURVIZELA - Empreendimentos 
Turísticos, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.8. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas de S. Gonçalo (Tagilde) - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.9. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.10. Proposta de alteração de loteamento - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 5 de junho de 2014 

 
2.1. Proposta de contratação de Serviços para a Implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (4 do PS e um do Vereador Miguel 
Lopes) e duas abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
2.2. Proposta de alteração da comparticipação do município de Vizela, no âmbito do protocolo 
de colaboração com a CIM do Ave - Comunidade Intermunicipal do Vale do Ave e a Real 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela – Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 

2.3. Proposta de atribuição de apoio à Casa do Futebol Clube do Porto – Dragões do Vale de 
Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante - Deliberado aprovar 
com cinco votos a favor (4 do PS e um do Vereador Miguel Lopes) e duas abstenções da 
Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de Carta da Governação a vários níveis na Europa – Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 

2.6. Proposta de fornecimento temporário de energia para Festas de S. João de Infias 2014 – 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial - Ricardo Filipe Leite da Silva – Deliberado ratificar com seis votos a 
favor (4 do PS, uma da Coligação “Vizela é para todos” e uma do Vereador Miguel Lopes) e 
uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
Reunião de 22 de maio de 2014 
 

2.1. Proposta de sexta modificação aos Documentos Previsionais sexta alteração ao 
Orçamento da Despesa, a quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e a terceira 
alteração ao Plano de Atividades Municipal – Deliberado aprovar com quatro votos a favor do 
PS, e três abstenções (duas da Coligação “Vizela é para todos” e uma do Vereador Miguel 
Lopes). 
 
2.2. Proposta de alteração ao mapa de pessoal/2014 – Deliberado aprovar com quatro votos a 
favor do PS, dois votos contra (um da Coligação “Vizela é para todos” e um do Vereador Miguel 
Lopes) e uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 
 
2.3. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo - Fábrica da Igreja 
Paroquial de Infias e Fábrica da Igreja Paroquial de S. João - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
2.4. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo - Grupo Folclórico de Santa 
Eulália – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.5. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo - Associação Liga de 
Amigos das Termas de Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 



 
2.6. Proposta de revogação anulatória, com efeitos retroativos ao dia 04-03-2014, do parecer 
prévio genérico vinculativo favorável aprovado na reunião ordinária nº 10, de 20-02-2014 – 
Deliberado reprovar com cinco votos contra (4 do PS e um do Vereador Miguel Lopes), uma 
abstenção da Coligação “Vizela é para todos” e um voto a favor da Coligação “Vizela é para 
todos”. 
 
2.7. Proposta de fornecimento temporário de energia - Junta de Freguesia de Sto. Adrião – 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.8. Proposta de concessão de espaço público - Comissão de Festas de Vizela – Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
2.9. Proposta de isenção de taxas de ocupação de espaço público - Rádio Vizela – Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
2.10. Proposta de alteração de loteamento – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
2.11. Proposta de contratação de um empréstimo bancário junto do Banco Português de 
Investimento, S.A., no âmbito do processo de reequilíbrio financeiro do município de Vizela - 
Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e três abstenções (duas da Coligação 
“Vizela é para todos” e uma do Vereador Miguel Lopes).  
 
Reunião de 8 de maio de 2014 
 
2.1. Proposta de quinta modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - Deliberado 
ratificar com quatro votos a favor do PS, e três abstenções (duas da Coligação “Vizela é para 
todos” e uma do Vereador Miguel Lopes).  
 

2.2. Proposta de contratação de empréstimo bancário para reequilíbrio financeiro - Deliberado 
aprovar com quatro votos a favor do PS, e três abstenções (duas da Coligação “Vizela é para 
todos” e uma do Vereador Miguel Lopes). Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de designação do fiscal único da empresa VIMÁGUA - Empresa de Água e 
Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (4 
do PS e um do Vereador Miguel Lopes) e duas abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de atribuição de subsídios aos agrupamentos de escolas de Vizela e Infias para 
visitas de estudo – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de prestação de serviços, em regime de avença, para o desempenho dos 
conteúdos funcionais próprios de assistentes operacionais cozinheiros – Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de adjudicação definitiva de hasta pública - espaços de venda do mercado 
municipal de Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de alteração parcial do parecer prévio genérico vinculativo favorável aprovado 
na reunião ordinária n.º 10, de 20-fev-2014, da CMV – Deliberado reprovar com cinco votos 
contra (4 do PS e um do Vereador Miguel Lopes), uma abstenção da Coligação “Vizela é para 
todos” e um voto a favor da Coligação “Vizela é para todos”. 
 

2.8. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 



2.9. Proposta de fornecimento temporário de energia - Associação Desportiva do S. Paio Sport 
Clube – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de cedência de espaço público para instalação de tendeiros - Confraria de S. 
Bento das Peras – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de emissão de licença especial de ruído - Ana Isabel Ribeiro de Melo Pinheiro – 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial - Tiago Daniel Ferreira Branco – Deliberado ratificar por 
unanimidade. 
 

2.13. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas e discotecas - dia 20 de abril de 2014 – Deliberado 
ratificar por unanimidade. 
 
Reunião de 17 de abril de 2014 
 
2.1. Proposta de Documentos de Prestação de Contas 2013 -Deliberado aprovar com quatro 
votos a favor do PS, e três votos contra (dois da Coligação ‘Vizela é para todos” e um do 
Vereador Miguel Lopes). Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.2. Proposta de celebração de acordos de execução de delegação de competências com as 
juntas de freguesia do concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 
Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE) - proposta de base de 
imputação do endividamento - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 
Municipal. 
 

2.4. Proposta de Comunidade Intermunicipal do Ave - proposta de base de imputação do 
endividamento - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído - Xoot, 
Gestão de Instalações de Atividades Desportivas, Lda. - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.6. Conselho Municipal de Educação - proposta de constituição - Deliberado aprovar por 
unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 
Reunião de 3 de abril de 2014 
 
2.1. Proposta de quarta modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - quarta alteração 
ao Orçamento da Despesa e a segunda alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos 
a favor do PS, e três abstenções (duas da Coligação ‘Vizela é para todos” e uma do Vereador 
Miguel Lopes). 
 

2.2. Proposta de delegação de competência no Presidente da Câmara Municipal - Deliberado 
aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um do Vereador Miguel Lopes), e duas 
abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos”. 
 

2.3. Proposta de aprovação de regulamento e divulgação do IV Concurso de Fotografia “Vizela 
Sentida” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de regulamento que fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos de 
venda ao público e de prestação de serviços do Município de Vizela - Deliberado aprovar com 
cinco votos a favor (quatro do PS e um do Vereador Miguel Lopes), e duas abstenções da 
Coligação ‘Vizela é para todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 
 



2.5. Proposta de regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada controladas 
por parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de ratificação de adjudicação da empreitada "Conceção e adaptação do edifício 
do turismo "A Loja do Turismo" - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de instalação de esplanadas na Rua Manuel Faria - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 

2.8. Proposta de fornecimento temporário de energia - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Reunião de 20 de março de 2014 
 
2.1. Proposta de terceira modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - terceira 
alteração ao Orçamento da Despesa e a primeira alteração ao PAM - Deliberado aprovar com 
quatro votos a favor do PS, dois votos contra da Coligação ‘Vizela é para todos” e uma 
abstenção do Vereador Miguel Lopes. 
 

2.2. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação - Desportivo Jorge Antunes - 
Deliberado aprovar com seis votos a favor (quatro do PS e dois da Coligação ‘Vizela é para 
todos”) e uma abstenção do Vereador Miguel Lopes. 
 

2.3. Proposta de hasta pública - espaços de venda no Mercado Municipal - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de alteração de loteamento - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do 
PS, e três abstenções (duas da Coligação ‘Vizela é para todos” e uma do Vereador Miguel 
Lopes). 
 

2.5. Proposta de iniciação de um procedimento administrativo visando a alteração do n.º2 e do 
n.º3, do artigo 5.º (“regime geral de funcionamento”), do Regulamento Municipal que fixa os 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 
Serviços, por forma a neles se lhes aditar a véspera de carnaval - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
Reunião de 6 de março de 2014 
 
2.1. Proposta de segunda modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - segunda 
alteração ao orçamento da despesa e a primeira alteração ao PPI - Deliberado aprovar com 
quatro votos a favor do PS e duas abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos”. 
 

2.2. Proposta de celebração de protocolo com associações vizelenses com vista ao uso de 
edifício denominado ‘Casa das Coletividades’ - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de projeto de Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante - Deliberado 
aprovar com quatro votos a favor do PS e duas abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos”. 
 

2.4. Proposta de alargamento de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais - 
véspera de Carnaval (noite de 03/03/2014) - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de extinção do direito de ocupação de lugares de terrado na feira semanal de 
Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de isenção de taxas - Agrupamento 1043 - São João (Corpo Nacional de Escutas) - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito na Rua Amália Rodrigues - União das 
Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



Reunião de 20 de fevereiro de 2014 
 

2.1. Proposta de parecer prévio – Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - Deliberado aprovar 
com cinco votos a favor (4 do PS e um do Vereador Miguel Lopes) e duas abstenções da 
Coligação "Vizela é para todos". 
  
2.2. Proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas "Carlos Cunha, 
Campos & Associados, SROC, Lda." - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (4 do PS e um 
do Vereador Miguel Lopes) e dois votos contra da Coligação "Vizela é para todos". 
  
2.3. Proposta de cedência de viatura à Junta de Freguesia de Santa Eulália - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
Reunião de 6 de fevereiro de 2014 
 
2.1. Proposta de prestação de serviços de fundamentação económico-financeira das taxas a 
cobrar pelo Regulamento e Tabela de Taxas Municipais - Deliberado aprovar com quatro votos 
a favor do PS e três votos contra (dois da Coligação “Vizela é para todos” e um do Vereador 
Miguel Lopes). 

2.2. Proposta de prestação de serviços de consultadoria e assessoria jurídica - Deliberado 
aprovar com quatro votos a favor do PS e três votos contra (dois da Coligação “Vizela é para 
todos” e um do Vereador Miguel Lopes). 

2.3. Proposta de prestação de serviços de auditoria e revisão legal de contas - Deliberado 
aprovar com cinco votos a favor (4 do PS e um do Vereador Miguel Lopes) e dois votos contra 
da Coligação “Vizela é para todos”. 

2.4. Proposta de regulamento do concurso “Cantina Saúde” - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 

2.5. Proposta de alteração ao plano de pormenor do Poço Quente - Deliberado aprovar com 
seis votos a favor (4 do PS, um do Vereador Miguel Lopes e um da Coligação “Vizela é para 
todos”) e uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. Remeter à Assembleia Municipal. 

2.6. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito na Rua Dr. Abílio Torres – União das 
Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 
Reunião de 23 de janeiro de 2014 
 
2.1. Proposta de primeira modificação aos Documentos Previsionais de 2014 - primeira 
alteração ao Orçamento da Despesa - Deliberado aprovar com quatro votos a favor do PS e 
duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma da Coligação “Vizela é para todos”). 

2.2. Proposta de alteração ao contrato de arrendamento para fins não habitacionais assinado a 
10 de fevereiro de 2012 com a Tesal Explotacion S.L. - representação permanente - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 

2.3. Proposta de alteração ao contrato de cessão de exploração do balneário termal de Vizela 
assinado a 29 de maio de 2012 com a Tesal Explotacion S.L. - representação permanente - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.4. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo – desporto - Deliberado 
aprovar com cinco votos a favor (quatro do PS e um da Coligação Vizela é para todos”) e uma 
abstenção do Vereador Miguel Lopes. Não participou na discussão e votação o Sr. Presidente, 
Dinis Costa, na parte respeitante ao subsídio ao Callidas Clube e ao Clube Turístico e 
Desportivo de Vizela. Não participou na discussão e votação o Sr. Vereador André Castro na 



parte respeitante ao FC Vizela. Não participou na discussão e votação o Sr. Vereador Carlos 
Faria na parte respeitante ao CCD Santa Eulália. 

2.5. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo – social - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 

2.6. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo – cultura - 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 hasta pública - espaços de venda do mercado municipal de Vizela - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.9. Proposta de Plano Anual de Feiras do Município de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 

2.10. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito na Rua Agostinho de Lima - S. João - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.11. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - Rua Joaquim Freitas Ribeiro Faria e 
Rua Dr. Abílio Torres - S. João - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.12. Proposta de instalação do Espaço do Cidadão no edifício-sede do Município - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 

Reunião de 9 de janeiro de 2014 
 
2.1. Proposta de toponímia - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.2. Proposta de alteração ao Regulamento que fixa os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do Município de Vizela - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.3. Proposta de Regulamento Municipal de Publicidade - Deliberado aprovar por unanimidade 
e remeter à Assembleia Municipal. 

2.4. Proposta de alteração ao Regulamento das zonas de estacionamento de duração 
limitada controladas por parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.5. Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público - Deliberado aprovar 
por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

2.6. Proposta de Regulamento Municipal de salvaguarda do centro urbano da cidade de Vizela 
- Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

2.7. Proposta de alargamento de horário de funcionamento - TURVIZELA - Empreendimentos 
Turísticos, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.8. Proposta de cessão de posição contratual da empresa BEFEBAL - Sociedade de 
Construções, S.A. para a empresa BEFEBAL II, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 
 
 
 


