
Mandato 2009-2013 

 

Sessão ordinária de 29 de Dezembro de 2010 

 

- Proposta de documentos previsionais – Opções do Plano e Orçamento para 2011 - 

Deliberado aprovar com dezoito votos a favor (dezasseis do PS e dois da Coligação 

“Por Vizela”) e dez votos contra (nove da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 

 

- Proposta de autorização para a prática, pela Câmara, de actos da competência da 

Assembleia Municipal - Deliberado aprovar com dezassete votos a favor (dezasseis do 

PS e um do BE) e onze votos contra da Coligação “Por Vizela”. 

 

- Proposta de Regulamento da Organização dos Serviços Municipais - Deliberado 

aprovar com dezassete votos a favor (dezasseis do PS e um do BE) e onze votos contra 

da Coligação “Por Vizela”. 

 

- Proposta de Mapa de Pessoal do Município de Vizela para o ano 2011 - Deliberado 

aprovar com dezasseis votos a favor (quinze do PS e um do BE) e onze abstenções da 

Coligação “Por Vizela”, produzindo efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2011. 

 

- Proposta de reforma administrativa da cidade de Vizela - Deliberado reprovar com um 

voto a favor do BE e vinte e sete votos contra (dezasseis do PS e onze da Coligação 

“Por Vizela”). 

 

- Proposta de criação da Comissão Municipal de Combate ao Desemprego - Deliberado 

reprovar com um voto a favor do BE, onze abstenções da Coligação “Por Vizela” e 

dezasseis votos contra do PS. 

 

- Proposta que visa o combate ao desemprego no concelho de Vizela - Deliberado 

reprovar com um voto a favor do BE, onze abstenções da Coligação “Por Vizela” e 

dezasseis votos contra do PS. 

 

- Proposta de Criação da Comissão Municipal de Inclusão Social - Deliberado reprovar 

com um voto a favor do BE, onze abstenções da Coligação “Por Vizela” e dezasseis 

votos contra do PS. 

 

- Proposta de Procedimento concursal para constituição de direito de superfície sobre 

uma parcela de terreno pertencente ao Município de Vizela, associado à obrigação de 

construção de Pavilhão e Piscinas Municipais, com posterior arrendamento ao 

Município de Vizela - Deliberado aprovar com dezasseis votos a favor (PS), três 

abstenções (duas da Coligação “Por Vizela” e uma do BE) e nove votos contra da 

Coligação “Por Vizela”. 

 
Sessão extraordinária de 1 de Outubro de 2010 

 

- Proposta de Plano de Pormenor do Poço Quente - Deliberado aprovar com dezasseis 

votos a favor do PS e onze votos contra (dez da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 

 

Sessão ordinária de 24 de Setembro de 2010 
 



- Proposta de adesão ao movimento internacional “Slowcities” - Deliberado aprovar 

com dezasseis votos a favor do PS, um voto contra do BE e onze abstenções da 

Coligação “Por Vizela”. 

 

- Proposta de reorganização dos serviços do Município de Vizela - Deliberado aprovar 

com dezasseis votos a favor (quinze do PS e um do E) e onze abstenções da Coligação 

“Por Vizela”. 

 

- Proposta de fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2010 - 

Deliberado aprovar com dezoito votos a favor (dezasseis do PS e dois da Coligação 

“Por Vizela”) e dez votos contra (nove da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 

 

- Proposta de fixação da Participação de IRS - Deliberado aprovar com dezanove votos 

a favor (dezasseis do PS, dois da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e nove votos 

contra da Coligação “Por Vizela”. 

 

- Proposta de fixação da Derrama para o exercício de 2010 - Deliberado aprovar com 

dezanove votos a favor (dezasseis do PS, dois da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e 

nove votos contra da Coligação “Por Vizela”. 

 

- Proposta de Taxa Municipal dos Direitos de Passagem para 2011 - Deliberado aprovar 

com dezasseis votos a favor do PS, dez votos contra (nove da Coligação “Por Vizela” e 

um do BE) e duas abstenções da Coligação “Por Vizela”. 

 

Sessão ordinária de 25 de Junho de 2010 
 

- Proposta de Regulamento para atribuição de Apoios Eventuais a Estratos Sociais 

Desfavorecidos – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

- Proposta de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Deliberado aprovar com 14 

votos a favor do PS e 10 abstenções da Coligação “Por Vizela” e um voto contra do BE. 

 

- Proposta de constituição de uma Comissão de Apoio aos Munícipes – Deliberado 

aprovar com 14 votos a favor do PS e 11 votos contra (10 da Coligação “Por Vizela” e 

um do BE). 

 
Sessão ordinária de 30 de Abril de 2010 

 

- Proposta de designação de 4 cidadãos eleitores para a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Vizela – Foi eleita a lista A, composta pelos seguintes cidadãos: 

Arnaldo José Abreu Guimarães de Sousa, Jurista; Cristina Maria Pinto Fernandes, 

Professora; Diana da Cunha Borges, Socióloga; Luís Miguel Maçorano Madeira, Militar 

da GNR. 
 

- Proposta de abertura de procedimento por concurso público com vista à 

contratualização da prestação de serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos 

urbanos indiferenciados, bem como de “monos e monstros” - Deliberado aprovar com 

16 votos a favor do PS, 11 abstenções da Coligação “Por Vizela” e um voto contra do 

BE. 
 



- Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2009 - Deliberado aprovar com 18 

votos a favor (16 do PS e 2 da Coligação “Por Vizela”) e 10 votos contra (9 da 

Coligação “Por Vizela” e um do BE). 
 

- Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2010 - 

Deliberado aprovar com 18 votos a favor (16 do PS e 2 da Coligação “Por Vizela”) e 10 

votos contra (9 da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 
 

- Proposta de autorização para a prática, pela Câmara, de actos da competência da 

Assembleia Municipal - Deliberado aprovar com 16 votos a favor do PS e 12 votos 

contra (11 da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 
 

- Proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010 - Deliberado aprovar com 16 votos a 

favor do PS e 12 abstenções (11 da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 
 

- Conselho Municipal de Educação – proposta de constituição - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 
Sessão ordinária de 26 de Fevereiro de 2010 
 

 

- Proposta de plano de pormenor da zona envolvente da Fábrica das Sedas - Deliberado 

aprovar com 16 votos a favor do PS, 10 votos contra da Coligação “Por Vizela” e uma 

abstenção do BE. 
 

- Proposta de integração de parcela de terreno sobrante - Variante à Nacional 106, Infias 

no domínio privado municipal - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

- Proposta de protocolo de delegação de competências - Pavilhão de S. Paio - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

- Proposta de aquisição de habitações sociais - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 


