
Mandato 2013-2017 

 
Sessão ordinária de 20 de dezembro de 2013 
 
- Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2014 - 
Deliberado aprovar com 14 votos a favor do PS e 12 abstenções (11 da Coligação “Vizela é 
para todos’ e uma da CDU). 
 
- Proposta de autorização prévia genérica - compromissos plurianuais - Lei n.º8/2012, de 21 de 
fevereiro, e Decreto-lei n.º127/2012, de 21 de junho - Deliberado aprovar com 14 votos a favor 
do PS e 12 votos contra (11 da Coligação “Vizela é para todos’ e um da CDU). 
 
- Proposta de mapa de pessoal 2014 - Deliberado aprovar com 14 votos a favor do PS, 11 
votos contra da Coligação “Vizela é para todos’ e uma abstenção da CDU. 
  
- Proposta de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do 
Município de Vizela - Deliberado aprovar com 14 votos a favor do PS e 12 votos contra (11 da 
Coligação “Vizela é para todos’ e um da CDU). 
 
Sessão extraordinária de 31 de outubro de 2013 

 
- Proposta de dispensa da leitura das atas das reuniões e das respetivas minutas – Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de proposta de seguro de acidentes pessoais para os membros da Assembleia 
Municipal - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de eleição de um presidente de junta de freguesia para o XXI Congresso da ANMP 
– Foi eleito Manuel Pedrosa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália. 
 
- Proposta de eleição de quatro elementos para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal do Ave – Foram eleitos Francisco Correia, Júlio Costa, Agostinha Freitas e José 
Abreu. 
 
- Proposta de eleição de um presidente de junta de freguesia para a Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios – Foi eleito Mário José Oliveira, presidente da Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João). 
 
- Proposta de eleição de um autarca para o Conselho Municipal Cinegético e da Conservação 
da Fauna – Foi eleito Manuel Pedrosa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália. 
 
- Proposta de eleição de um autarca para o Conselho Municipal de Educação – Foi eleita Paula 
Lima, Presidente da União de Freguesias de Tagilde e Vizela (São Paio). 
 
- Proposta de eleição de seis cidadãos, designados pela Assembleia Municipal, para integrar o 
Conselho Municipal de Segurança – Foram eleitos Anabela Oliveira, Sílvia Lopes, Abílio José 
Costa, João Ilídio Costa, Cipriano Alves e António Veiga. 
 
- Proposta de fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2013 – Deliberado 
aprovar com 13 votos a favor do PS, 10 votos contra (9 da Coligação “Vizela é para todos’ e 1 
da CDU) e 2 abstenções da Coligação “Vizela é para todos’. 
 
- Proposta de fixação da Derrama para o exercício de 2013 – Deliberado aprovar com 13 votos 
a favor do PS, 10 votos contra (9 da Coligação “Vizela é para todos’ e 1 da CDU) e 2 
abstenções da Coligação “Vizela é para todos’. 
 
- Proposta de fixação da participação de IRS – Deliberado aprovar com 13 votos a favor do PS, 
9 votos contra da Coligação “Vizela é para todos’ e 3 abstenções (2 da Coligação “Vizela é 
para todos’ e 1 da CDU). 
 



- Proposta de Taxa Municipal dos Direitos de Passagem para 2014 – Deliberado aprovar com 
13 votos a favor do PS, 9 votos contra da Coligação “Vizela é para todos’ e 3 abstenções (2 da 
Coligação “Vizela é para todos’ e 1 da CDU). 
 
- Proposta para contratação de empréstimo bancário para reequilíbrio financeiro – Deliberado 
aprovar com 13 votos a favor do PS, 1 voto contra da CDU e 11 abstenções da Coligação 
“Vizela é para todos’. 
 
- Proposta de criação de uma comissão “permanente” para avaliação dos mais diversos 
assuntos – Foram eleitos António Fernando Pereira Carvalho, Francisco José Gomes Correia, 
Domingos Pereira da Silva, Maria de Fátima Ramos de Ribeiro Avelar e Marques Andrade, 
Pedro Miguel de Almeida de Pinto Oliveira Vasconcelos Freitas e Manuel Paulo Leite da Silva. 
 
 


