
Primeira sessão da Assembleia Municipal de 27 de Dezembro de 2001  
 
- Eleição da Mesa da Assembleia Municipal:  
 
Presidente: Dr. João António Cocharra de Almeida 
1.º Secretário: Américo Osvaldo Marinho Fernandes 
2.º Secretário: Domingos Pedrosa 
 
Sessão Extraordinária de 18 de Janeiro de 2002 
 
- Proposta de criação de uma Empresa Intermunicipal de Capitais Públicos de 
Guimarães e Vizela para gestão e exploração dos serviços públicos de água e 
saneamento - Deliberado aprovar com sete votos contra do PSD, cinco abstenções (três 
do MIV, uma do CDS/PP e uma do PSD) e dezasseis votos a favor do PS. 
 
- Proposta de integração do Município de Vizela na AMAVE (Associação de Municípios 
do Vale do Ave) - Deliberado aprovar por unanimidade.  
 
- Proposta de designação de quatro cidadãos eleitores para integrarem a CPCJ - 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de dispensa da leitura das actas das reuniões ou das respectivas minutas - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de constituição de uma comissão "ad hoc" para análise do Regimento da 
Assembleia Municipal - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 22 de Fevereiro de 2002 
 
- Proposta de autorização para a prática de actos da competência da Assembleia 
Municipal - Deliberado aprovar com votos contra do PSD e CDS/PP, abstenção do MIV e 
votos a favor do PS. 
 
- Eleição do representante das Juntas de Freguesia para o XIII Congresso da ANMP - Por 
votação nominal, foi eleito Domingos Lima, Presidente da Junta de Freguesia de 
Tagilde, e Joaquim Meireles, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália, como 
substituto. 
 
- Proposta de Regimento da Assembleia Municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 25 de Fevereiro de 2002 (cont. da sessão de 22 de Fevereiro) 
 
- Doação do direito de superfície do pavilhão gimnodesportivo ao Futebol Clube de 
Vizela - Deliberado aprovar com votos contra do PSD e MIV, duas abstenções (uma do 
CDS/PP e uma do MIV) e votos a favor do PS. 
 
Sessão ordinária de 26 de Abril de 2002 
 
- Relatório de Actividades e Conta de Gerência de 2001 - Deliberado aprovar com 
votos a favor do PS e abstenção do PSD, MIV e CDS/PP. 
 
- Aprovação da Organização dos Serviços Municipais e respectivo Quadro de Pessoal - 
Deliberado aprovar com votos a favor do PS e abstenção do PSD, MIV e CDS/PP. 



 
Sessão ordinária de 29 de Abril de 2002 (cont. da sessão de 26 de Abril) 
 
- Apresentação, discussão e aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano 
de 2002 - Deliberado aprovar com votos a favor do PS e abstenção do PSD e CDS/PP e 
votos contra do MIV. 
 
Sessão extraordinária de 29 de Maio de 2002 
 
- Proposta de ratificação da aquisição de imóveis da falida empresa "SEDAS DE VIZELA, 
J.S.O., S.A." - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de constituição de uma comissão permanente - proposta retirada da ordem 
de trabalhos. 
 
- Proposta de criação do Conselho Municipal de Segurança - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de seguro de acidentes pessoais para os membros da Assembleia - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 28 de Junho de 2002 
 
- Proposta de Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais - Deliberado 
aprovar com votos a favor do PS (16), e abstenção do PSD (6), MIV (3) e CDS/PP (1). 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Venda Ambulante - Deliberado aprovar com 
votos a favor do PS (16), e abstenção do PSD (6), MIV (2) e CDS/PP (1). 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Feiras e Mercados - Deliberado aprovar com 
votos a favor do PS (16) e do PSD (1) e abstenção do PSD (5),  
MIV (2) e voto contra do CDS/PP (1), que apresentou declaração de voto. 
 
- Proposta de Regulamento Municipal das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, controladas por parcómetros - Deliberado aprovar com votos a favor do PS 
(16) e do PSD (1) e abstenção do PSD (5), MIV (2) e do CDS/PP (1). 
 
- Proposta para a constituição de uma Comissão para apreciação de Regulamentos, 
Educação, Ambiente e Saneamento Básico, Saúde e Finanças Municipais - Deliberado 
rejeitar com votos contra do PS (14), abstenção do PS (2) e votos a favor do PSD (6), 
MIV (3) e CDS/PP (1). 
 
Sessão extraordinária de 26 de Julho de 2002 
 
- Proposta de autorização para contracção de empréstimo bancário do montante de 
quatrocentos e doze mil e noventa e nove euros, destinado à construção de dezoito 
fogos de habitação social - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública - 
Deliberado aprovar com votos a favor do PS (15), abstenção do CDS/PP (1) e votos 
contra do MIV (4). 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Publicidade - Deliberado aprovar com votos a 
favor do PS (15) e CDS/PP (1) e abstenção do PSD (8) e do MIV (3). 
 



- Proposta para a constituição de uma comissão de trabalho - Deliberado rejeitar, com 
votos contra do PS (14), abstenção do Sr. Presidente da Mesa (1) e votos a favor do 
PSD (8), MIV (3) e CDS/PP (1). 
 
- Proposta de eleição de seis cidadãos, designados pela Assembleia Municipal, para 
integrar o Conselho Municipal de Segurança - Foi eleita a lista A, constituída pelos 
seguintes cidadãos: Rui Magalhães, António Faria, José Leandro Bernardo, Américo 
Osvaldo, José Armando Branco e Mário José Oliveira. 
 
- Proposta de eleição de um autarca para o Conselho Municipal Cinegético - Foi eleita 
a lista A, constituída pelo seguinte autarca: José Monteiro, Presidente da Junta de 
Freguesia de S. Paio. 
 
- Proposta de eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar o 
Conselho Geral do Hospital Srª da Oliveira - Guimarães - Foi eleita a lista A, 
constituída pelo seguinte deputado: João António Cocharra de Almeida. 
 
- Proposta de eleição de três elementos da Assembleia Municipal para o Conselho 
Geral da Vimágua - Foi eleita a lista A, constituída pelos seguintes elementos: João 
Poleri, Gonçalo Castro e Armando Silva. 
  
Sessão ordinária de 20 de Setembro de 2002 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público - Deliberado 
aprovar com votos a favor do PS (15), PSD (1) e MIV (2) e com a abstenção do PSD (4) e 
CDS/PP (1). 
 
- Proposta de lançamento de derrama de 10% para 2003 - Deliberado aprovar com 
votos a favor do PS (15) e PSD (1), com a abstenção do CDS/PP (1) e com votos contra 
do PSD (4) e MIV (2). 
 
- Proposta de fixação de contribuição autárquica sobre prédios urbanos de 1% para 
2003 - Deliberado aprovar com votos a favor do PS (15), PSD (1) e MIV (2), com a 
abstenção do CDS/PP (1) e com votos contra do PSD (4). 
 
 Sessão extraordinária de 12 de Novembro de 2002 
 
- Proposta de aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança - 
Deliberado aprovar por unanimidade (27 votos). 
 
- Proposta de Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças - Deliberado aprovar com 
catorze votos a favor (PS), sete votos contra (6 PSD e 1 CDS/PP), três abstenções (2 
MIV e 1 PSD). Não votaram três deputados (2 PS e 1 PSD). 
 
- Proposta de primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e primeira revisão 
ao Orçamento da Despesa do ano de 2002 - Deliberado aprovar com dezasseis votos a 
favor (PS) e onze abstenções (8 PSD, 2 MIV e 1 CDS/PP). 
 
Sessão ordinária de 19 de Dezembro de 2002 
 
- Proposta das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2003 - Deliberado aprovar 
com dezassete votos a favor (16 PS e 1 PSD) e onze abstenções (7 PSD, 3 MIV e 1 
CDS/PP). 
 



- Proposta de Regulamento de Transportes em Táxi - Deliberado aprovar com dezasseis 
votos a favor (PS), onze votos contra (7 PSD, 3 MIV e 1 CDS/PP) e uma abstenção 
(PSD). 
 


