
 
  

 
 

1 | 1 

Ordem do dia Ata n.º 24 

Ponto n.º 11 2022.11.17 

 

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISTAS DE FELGUEIRAS – PROVA BTT (PASSEIO) - 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTROS APOIOS - Presente a proposta do 

Senhor Vereador Joel Costa, em anexo. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: “À reunião de Câmara.”. --------------  

Deliberação - A Câmara delibera aprovar a proposta de isenção de taxas e de concessão 

de apoios à realização do evento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA  
 

PROVA BTT (PASSEIO) 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E OUTROS APOIOS 

 
Considerando que: 
 
A Associação de Cicloturistas de Felgueiras, pretende realizar no dia 20 de novembro 
de 2022, a 1ª Prova de BTT (Passeio). 
Dada a finalidade da iniciativa solicitaram vários apoios à Câmara Municipal de Felgueiras 
conforme documentação anexa. 
 
Proponho que: 
 
A Câmara Municipal delibere isentar a requerente do pagamento da seguinte taxa: 
 
- Licenciamento da atividade, no valor de -----------------------------------------------------28,20  
Com fundamento no disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento de 
Liquidação, Cobrança e Pagamento de Taxas e demais Receitas Município de Felgueiras.  
 
Mais proponho que: 
 
A Câmara Municipal delibere conceder os seguintes apoios: 
 
- Apoio da Polícia Municipal, com o custo estimado de ------------------------------------200,16 
- Cedência de 10 barreiras, com o custo estimado de--------------------------------------150,00 
- Cedência do pórtico insuflável, com o custo estimado de ---------------------------------50,00 
 
No âmbito dos apoios a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município, previstos na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
 
Felgueiras, 09 novembro de 2022 

 
 O Vereador do Pelouro, 

 
 
 
 

                                                          (Joel Costa) 
À reunião de Câmara 

Felgueiras, 09 de novembro de 2022 
O Presidente, 

 
 
 
 

(Nuno Fonseca) 
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