
Sessão ordinária de 27 de Fevereiro de 2003 
 
- Proposta de fixação do dia de feriado municipal - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de Regulamento respeitante à Cobrança de Taxas pela Concessão de 
Licenças Policiais - Deliberado aprovar com vinte votos a favor (dezasseis PS, um PSD, 
dois MIV e um CDS/PP) e seis abstenções (PSD). 
 
- Proposta de minuta do contrato-programa - construção do Centro de Saúde de Vizela 
- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Orçamento da 
Receita e ao Orçamento da Despesa de 2003 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
 Sessão ordinária de 6 de Maio de 2003 
 
- Proposta de nomeação por deliberação da Assembleia Municipal do Conselho 
Municipal de Educação de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de contracção de um empréstimo do montante de €445.506,00 destinado a 
fazer face à execução de obras municipais (Praça do Município e ligação da Rua 
António Pereira da Silva ao Largo da Feira) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de constituição de hipoteca voluntária unilateral a favor da Caixa Geral de 
Depósitos - Deliberado aprovar por unanimidade.  
 
- Documentos de Prestação de Contas de 2002 - Relatório de Actividades e Conta de 
Gerência - Deliberado aprovar com dezassete votos a favor (dezasseis PS e um PSD) e 
nove votos contra (cinco PSD, três MIV e um CDS/PP). 
 
- Proposta de segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Orçamento da 
Receita e da Despesa do ano de 2003 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
 Sessão ordinária de 20 de Junho de 2003 
 
- Proposta de rectificação da 2.ª modificação - 1.ª revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos de 2003 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de 3.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento da 
Despesa de 2003 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
 Sessão ordinária de 26 de Setembro de 2003 
 
- Proposta de lançamento da derrama para o ano de 2004 - Deliberado aprovar com 17 
votos a favor (15 PS e 2 PSD), três votos contra (MIV) e 6 abstenções (5 PSD e 1 
CDS/PP). 
 
- Proposta de fixação da taxa de Contribuição Autárquica sobre prédios urbanos para o 
ano de 2004 - Deliberado aprovar com 20 votos a favor (15 PS, 3 MIV e 2 PSD) e 6 
abstenções (5 PSD e 1 CDS/PP). 
 
- Documentos de Prestação de Contas de 2002 - balanço inicial, balanço final, 
demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de resultados, cuja 
prorrogação de apresentação foi autorizada pelo Tribunal de Contas - Deliberado 



aprovar com 16 votos a favor (15 PS e 1 PSD), 3 abstenções (1 PSD, 1 MIV e 1 CDS/PP) 
e 7 votos contra (5 PSD e 2 MIV). 
 
- Proposta de quarta revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Orçamento da 
Receita e ao Orçamento da Despesa de 2003 - Deliberado aprovar com 17 votos a favor 
(15 PS e 2 PSD) e 9 abstenções (5 PSD, 3 MIV e 1 CDS/PP). 
 
- Contracção de empréstimo bancário no valor de €113 689.00 - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
  
Sessão ordinária de 18 de Dezembro de 2003 
 
- Regulamento dos Táxis - proposta de rectificação da deliberação - Deliberado 
aprovar por unanimidade.  
 
- Proposta de actualização da Tabela de Taxas e Licenças e seu Regulamento - 
Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 PS e 1 PSD) e 10 abstenções (6 PSD, 3 MIV 
e 1 CDS/PP). 
 
- Proposta de actualização de taxas do Regulamento respeitante à cobrança de taxas 
pela concessão de licenças policiais para actividades diversas - Deliberado aprovar 
com 16 votos a favor (14 PS, 1 PSD e 1 CDS/PP) e 9 abstenções (6 PSD, 3 MIV). 
 
- Proposta de fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2004 - 
Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 PS e 1 PSD) e 10 abstenções (6 PSD, 3 MIV 
e 1 CDS/PP). 
 
- Proposta de deliberação - Grande Área Metropolitana do Minho - Deliberado aprovar 
com vinte e dois votos a favor (catorze do PS, cinco do PSD e três do MIV) e três 
abstenções (duas do PSD e um do CDS/PP). 
 
- Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Vale do Ave - 
proposta de autorização de subscrição de capital por parte da AMAVE na Sociedade 
Águas do Ave, S.A. na parte que respeita a Vizela - Deliberado aprovar com 22 votos a 
favor (14 PS, 7 PSD e 1 CDS/PP) e 3 abstenções (3 MIV). 
 
- Proposta de autorização para a prática de actos da competência da Assembleia 
Municipal - Deliberado aprovar com 15 votos a favor (14 PS e 1 PSD) e 10 votos contra 
(6 PSD, 3 MIV e 1 CDS/PP). 
 
- Conselho Municipal de Educação de Vizela - proposta de designação de representante 
das juntas de freguesia – Foi eleita a lista constituída pelo autarca José Peixoto, 
Presidente da Junta de Freguesia de Infias. 
 
- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vizela - proposta de eleição de 
quatro cidadãos eleitores - Foi eleita a lista A constituída pelos seguintes elementos: 
Dra. Maria Conceição Costa Videira, Dra. Cristina Maria Pinto Fernandes, Natália Maria 
Gonçalves Costa do Vale, Dra. Orquídea Agostinha Pereira da Silva Ferreira. 
 
Sessão ordinária de 19 de Dezembro de 2003 (cont. da sessão de 18 de Dezembro) 
 
- Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município e sua 
situação financeira. 
 



- Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício de 2002 - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
- Proposta de quinta revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e quinta ao 
Orçamento da Despesa de 2003 - Deliberado aprovar com 16 votos a favor (15 PS e 1 
PSD) e 8 abstenções (4 PSD, 3 MIV e 1 CDS/PP). 
 
- Apresentação, discussão e aprovação dos Documentos Previsionais - Opções do Plano 
e Orçamento para 2004 – Deliberado aprovar com 16 votos a favor (15 PS e 1 PSD) e 8 
abstenções (4 PSD, 3 MIV e 1 CDS/PP). 
 
 
 


