
Mandato 2013-2017 

 
Sessão ordinária de 17 de dezembro de 2015 

 

2.1. Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2016 – 

Deliberado aprovar com 14 votos a favor do PS, 9 votos contra da Coligação ‘Vizela é 

para todos’ e 3 abstenções (duas da Coligação ‘Vizela é para todos’ e uma da CDU). 
 

2.2. Proposta de mapa de pessoal 2016 - Deliberado aprovar com 14 votos a favor (13 

do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.3. Proposta de autorização prévia genérica Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho - Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 

do PS e 1 da CDU) e 11 votos contra da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.4. Proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da 

obra da empresa Indústria de Cartonagem Sampaiense, Lda. - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.5. Proposta de aprovação da delimitação da área de reabilitação urbana do 

centro da cidade de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de alteração ao Regulamento das zonas de estacionamento de 

duração limitada controladas por parcómetros - Deliberado aprovar com 15 votos a 

favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.7. Proposta de regulamento da Biblioteca Municipal Fundação Jorge Antunes - 

Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da 

Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

Sessão ordinária de 28 de setembro de 2015 

 
2.1. Proposta de décima primeira modificação aos documentos previsionais 2015 – 

Primeira Revisão ao Orçamento da Receita, a primeira Revisão ao Orçamento da 

Despesa, a primeira Revisão ao PPI de 2015 e a primeira Revisão ao PAM – Deliberado 

aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação 

‘Vizela é para todos’. 
 

2.2. Proposta de Fixação da Participação de IRS - Deliberado aprovar com 15 votos a 

favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 votos contra da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.3. Proposta da fixação da Derrama para o Exercício de 2015 – Deliberado aprovar 

com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 votos contra da Coligação ‘Vizela é 

para todos’. 
 

2.4. Proposta de Taxa Municipal dos Direitos de Passagem para 2016 - Deliberado 

aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 votos contra da Coligação 

‘Vizela é para todos’. 
 

2.5. Proposta de fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2015 - 

Deliberado aprovar com 14 votos a favor do PS, 11 votos contra da Coligação ‘Vizela 

é para todos’ e 1 abstenção da CDU. 
 

2.6. Proposta de reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da 

obra de ampliação da Empresa J. P. Sousa – Estamparia Têxtil, Lda. - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 
Sessão ordinária de 29 de junho de 2015 

 



2.1. Proposta de transferência do troço de estrada da via intermunicipal (vim), entre o 

km 16,4 e o 18,0 no sentido Joane-Vizela dentro da área territorial do concelho de 

Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.2. Proposta de conceção e requalificação da escola básica 2º e 3º ciclos de Vizela - 

adicional - PPI -28/2009 - Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da 

CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.3. Proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Vizela e 

implementação de medidas preventivas. Abertura de procedimentos de alteração do 

Plano Diretor Municipal – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de regulamento do Espaço Internet de Vizela - Deliberado aprovar com 

15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para 

todos’. 
 

2.5. Proposta de Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao ano 

de 2014 - Deliberado aprovar com 14 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). 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para contratação de serviços de 

fornecimento de energia elétrica - Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 do PS 

e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização prévia para contratação de serviços de 

fornecimento refeições para vários estabelecimentos de ensino básico - Deliberado 

aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 11 abstenções da Coligação 

‘Vizela é para todos’. 
 

2.8. Proposta de aprovação do Plano de Ação para a Energia Sustentável do 

Município de Vizela - Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 do PS e 1 da CDU) e 

11 abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.9. Proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da 

obra de ampliação da empresa Luzmonte 2 Têxteis, S.A. – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

 

Sessão ordinária de 27 de abril de 2015 

 

2.1. Proposta de eleição de um presidente de junta de freguesia para o Conselho 

Municipal de Educação - Foi eleito António Ferreira, presidente da Junta da União das 

Freguesias de Tagilde e Vizela, S. Paio. 

 

2.2. Proposta de documentos de prestação de contas 2014 – Deliberado aprovar com 

catorze votos a favor do PS, oito votos contra da Coligação ‘Vizela é para todos’ e 

duas abstenções da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.3. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada de construção, 

reconstrução e grande reparação de estradas, aparcamentos, passeios e valetas em 

diversas freguesias - rua Amália Rodrigues, rotunda Guilherme Caldas Peixoto, rotunda 

da vim e rotunda do castelo" - PPI - 2/2013 – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de pedido de autorização prévia para “ligação da via alternativa à 

estrada nacional 106 à rua Bráulio Caldas" - PPI – 22/2009 – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2015 

 



2.1. Proposta de Regulamento de concessão de condecorações municipais de Vizela 

– Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de constituição do Conselho de Condecorações Municipais de Vizela – 

Foram eleitos António Fernando Pereira Carvalho, Francisco José Gomes Correia, Maria 

de Fátima Ramos de Ribeiro Avelar e Marques Andrade, Manuel Paulo Leite da Silva, 

Constantino Matos de Sá, Belmiro Ribeiro Martins e José Eugénio Gaspar de Sousa. 

 

2.3. Proposta de eleição de um presidente de junta de freguesia para o XXII Congresso 

da ANMP – Foi eleito Mário José Oliveira, presidente da Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João). 

 

 


