
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2017/2021 

 

Reunião de 12 de dezembro de 2017 

 

2.1. Proposta de vigésima oitava modificação aos documentos previsionais de 2017 - 

primeira alteração ao orçamento da receita, a vigésima sétima alteração ao orçamento da 

despesa e a décima oitava alteração ao PPI - 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. 

 

2.2. Proposta de minuta do contrato de gestão do gestor público da VIMÁGUA - Empresa de 

Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, uma da Coligação ‘Vizela é para todos’ e 

uma do PS) e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’.  

 

2.3. Proposta de tarifário para o ano de 2018 - VIMÁGUA - Empresa de Água e Saneamento 

de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de designação de fiscal único da VIMÁGUA – Empresa de Água e 

Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. para o mandato 2017-2021 - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, uma da Coligação 

‘Vizela é para todos’ e uma do PS) e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de contrato de gestão delegada da VIMÁGUA - Empresa de Água e 

Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A - Deliberado aprovar com cinco votos a 

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

do PS) e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’.  

 

2.6. Proposta de constituição do Conselho Municipal de Educação - Deliberado aprovar por 

unanimidade. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de aquisição de serviços de fornecimento contínuo de energia elétrica em 

média tensão, baixa tensão normal, baixa tensão especial, para os edifícios municipais, 

iluminação pública e contratos provisórios para eventos, para o ano 2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de regulamento municipal de 

incentivo à natalidade – “Cheque Bebé” - 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 28 de novembro de 2017 

 

2.1. Proposta de vigésima sétima modificação dos Documentos Previsionais de 2017 - 

vigésima sexta alteração ao Orçamento da Despesa e a décima sétima alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções 

(duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.2. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em 

vista a criação do projeto de Regulamento do Conselho Económico e Social de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.3. Proposta de tarifário de resíduos urbanos para o ano 2018 - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 



2.4. Proposta de mapas de turnos ARS Norte 2018 – Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.5. Proposta de fornecimento temporário de energia - iluminação de natal – Igreja 

Paroquial de Santo Adrião 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.6. Proposta de fornecimento temporário de energia - iluminação de natal – freguesia de S. 

Paio 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.7. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 2/87 - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

2.8. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - colocação de sinalização - 

Deliberado aprovar 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 14 de novembro de 2017 

 

2.1. Proposta de vigésima sexta modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - vigésima 

quinta alteração ao orçamento da despesa - Deliberado aprovar com quatro votos a favor 

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

abstenções (duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.2. Proposta de atribuição de apoios não financeiros - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

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

vista a criação do projeto de Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – “Cheque 

Bebé” - 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 financeiro – Associação Comercial e Industrial de Vizela 

– iluminação de Natal 2017 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções 

(duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

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

de quinta-feira - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de definição da missão, visão e objetivos estratégicos do Município de Vizela 

para o ano de 2018 - 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. 

 

2.7. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento das respetivas taxas 

- Fabrica da Igreja S. Paio de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento das respetivas taxas 

- Associação Comercial e Industrial de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de fornecimento temporário de energia para a iluminação de Natal 2017 e 

Festas de S. Gonçalo (S. Paio) 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de fornecimento temporário de energia - iluminação de Natal - Associação 

Comercial e Industrial de Vizela 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 31 de outubro de 2017 

 

2.1. Proposta de vigésima quinta modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - 

vigésima quarta alteração ao orçamento da despesa - Deliberado aprovar com quatro 

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

e três abstenções (duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela é para todos’. 



 

2.2. Proposta de Regimento da Câmara 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. 

 

2.3. Proposta de Auditoria Externa - 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 ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído - 

IMOBILASA – Imobiliária Armando da Silva Antunes, Lda. - Deliberado ratificar por 

unanimidade.  

 

2.5. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 3/08 - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

Reunião de 19 de outubro de 2017 

 

2.1. Proposta de delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal - 

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

Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela 

é para todos’. 

 

2.2. Proposta de fixação de vereadores em regime de meio tempo - Deliberado aprovar 

com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’), dois votos contra do PS e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.3. Proposta de dia e hora das reuniões do executivo - Deliberado aprovar com quatro 

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

e três abstenções (duas do PS e uma da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.4. Proposta de dispensa da leitura das atas - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de fixação de seguro de acidentes pessoais para o Presidente e os Vereadores 

do Executivo Municipal - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de representante do Município de Vizela na Assembleia Geral da Vimágua - 

Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, um da 

Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS) e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para 

todos’. 

 

2.7. Proposta de abertura de contas bancárias tituladas pelo Município - Deliberado aprovar 

por unanimidade.  

 

 


