
Mandato 2013-2017 

 
Sessão ordinária de 22 de dezembro de 2014 
 

- Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2015 - 
Deliberado aprovar com catorze votos a favor (treze do PS e um da CDU), dez votos contra 
(nove da Coligação “Vizela é para todos” e um do PS) e duas abstenções da Coligação “Vizela 
é para todos”. 
 
- Proposta de pedido de autorização prévia para contratação de serviços de fornecimento de 
energia elétrica - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de alteração da organização dos serviços do município de Vizela - Deliberado 
aprovar com quinze votos a favor (catorze do PS e um da CDU) e onze abstenções da 
Coligação “Vizela é para todos”. 
 
- Proposta de mapa de pessoal 2015 - Deliberado aprovar com quinze votos a favor (catorze do 
PS e um da CDU) e onze abstenções da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
- 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 quinze votos a favor (catorze do PS e 
um da CDU) e onze votos contra da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
- 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 com quinze votos a favor (catorze do PS e um da CDU) e onze abstenções da 
Coligação “Vizela é para todos”. 
 
- Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais - Deliberado aprovar 
com quinze votos a favor (catorze do PS e um da CDU), dez votos contra da Coligação “Vizela 
é para todos” e uma abstenção da Coligação “Vizela é para todos”. 
 
 
Sessão ordinária de 19 de setembro de 2014 

 
- Proposta de adesão do Município de Vizela ao Consórcio MINHO IN - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de Regulamento de Ação Social Escolar - Deliberado aprovar com catorze votos a 
favor (treze do PS e um da CDU) e onze abstenções da Coligação “Vizela é para todos. 
 
- Proposta de Regulamento de Transportes Escolares - Deliberado aprovar com quinze votos a 
favor (treze do PS, um da Coligação “Vizela é para todos e um da CDU) e dez abstenções da 
Coligação “Vizela é para todos”. 
 
- Proposta de fixação da derrama para o exercício de 2014 - Deliberado aprovar com treze 
votos a favor do PS e doze votos contra (onze da Coligação “Vizela é para todos” e um da 
CDU). 
 
- Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2014 - Deliberado 
aprovar com treze votos a favor do PS e doze votos contra (onze da Coligação “Vizela é para 
todos” e um da CDU). 
 
- Proposta de proposta de fixação da participação de IRS - Deliberado aprovar com catorze 
votos a favor (treze do PS e um da CDU) e onze votos contra da Coligação “Vizela é para 
todos”. 
 
- Proposta de taxa municipal dos direitos de passagem para 2015 - Deliberado aprovar com 
treze votos a favor do PS e doze votos contra (onze da Coligação “Vizela é para todos” e um 
da CDU). 



 
Sessão ordinária de 27 de junho de 2014 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante - Deliberado aprovar com 
quinze votos a favor (catorze do PS e um da CDU) e dez abstenções da Coligação “Vizela é 
para todos. 
 
- Proposta de Código de Conduta dos Trabalhadores, Titulares de Cargos Dirigentes e de 
Titulares de Órgãos Eleitos do município de Vizela - Deliberado aprovar com vinte e quatro 
votos a favor (catorze do PS e dez da Coligação “Vizela é para todos) e uma abstenção da 
CDU. 
 
- Proposta de cidadã eleitora para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vizela – 
Foi eleita a cidadã Ana Luísa Rocha Alves. 
 
Sessão extraordinária de 16 de maio de 2014 
 
- Proposta de contratação de empréstimo bancário para reequilíbrio financeiro – Deliberado 
aprovar com catorze votos a favor do PS, um voto contra da CDU e onze abstenções da 
Coligação “Vizela é para todos. 
 
- 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 quinze votos a favor 
(catorze do PS e um da CDU) e onze abstenções (Coligação “Vizela é para todos”). 
 
Sessão ordinária de 28 de abril de 2014 
 
- 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 
15 votos a favor (14 do PS e um da CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 
- Proposta de Regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada controladas por 
parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de Documentos de Prestação de Contas 2013 - 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 celebração de acordos de execução de delegação de competências com as 
juntas de freguesia do concelho de Vizela - Deliberado aprovar com 24 votos a favor (13 do PS, 
11 da Coligação ‘Vizela é para todos’ e um da CDU) e um voto contra da Coligação ‘Vizela é 
para todos’. 
 
- Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE) - proposta de base de imputação do 
endividamento - Deliberado aprovar com 25 votos a favor (14 do PS e 11 da Coligação ‘Vizela 
é para todos’) e uma abstenção da CDU. 
 
- Comunidade Intermunicipal do Ave - proposta de base de imputação do endividamento - 
Deliberado aprovar com 25 votos a favor (14 do PS e 11 da Coligação ‘Vizela é para todos’) e 
uma abstenção da CDU. 
 
- Conselho Municipal de Educação - proposta de constituição - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 

 
Sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2014 

 
- Proposta de Regimento da Assembleia Municipal de Vizela 2013/2017 - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Publicidade - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



- Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de salvaguarda do centro urbano da cidade de Vizela - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de alteração ao plano de pormenor do Poço Quente - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas "Carlos Cunha, Campos 
& Associados, SROC, Lda." - 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 alteração dos estatutos da Vimágua – Empresa de Água e Saneamento de 
Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
 
 


