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------------------------------------------Ata n.º 07/2023 ---------------------------------------------  

 ------ Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu, no edifício dos 

Paços do Concelho, a Câmara Municipal, devidamente convocada, nos termos do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da deliberação tomada em reunião 

de Câmara de 20 de outubro de 2021, reunião para ter início às 14,30 horas, com a 

seguinte ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 01. Aprovação da Ata n.º 05/2023 da reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 16 de fevereiro de 2023;  -----------------------------------------------------------  

 ------ 02. Aprovação da Ata n.º 06/2023 da reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 22 de fevereiro de 2023;  -----------------------------------------------------------  

 ------ 03. Grupo Motard Santa Quitéria – Via Sacra Motard 2023 - Pedido de Apoio – 

Ratificação de Despacho;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 04. Comissão de Festas de S. Pedro 2020 Felgueiras - Pedido de Isenção de Taxas – 

Ratificação de Despacho;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 05. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João Baptista Sernande – Festas 

em Honra de S. João Baptista de Sernande – Angariação de Fundos - Pedido de Isenção 

de Taxas;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 06. Isenção de Taxas pela Utilização das Piscinas Municipais;  ---------------------------  

 ------ 07. Protocolos de Colaboração | Centros Tecnológicos Especializados | Aprovação;  -  

 ------ 08. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato Promo de 

Ralis 2023| Piloto Adruzilo Pinto Lopes;  -------------------------------------------------------------  

 ------ 09. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato Nacional de 

Motocross (MINI MX50) 2023| Piloto Diego Loureiro;  ---------------------------------------------  

 ------ 10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato de Portugal 

de Ralis 2023| Piloto Hugo Miguel Mesquita;  -------------------------------------------------------  

 ------ 11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Atleta de Alto 

Rendimento| Rui Filipe Ferreira Pinto – Atletismo;  ------------------------------------------------  

 ------ 12. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Rally Serras de Fafe, 

Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto 2023 (Classificativas de St.ª 

Quitéria - Felgueiras e Seixoso-Lixa);  ----------------------------------------------------------------  

 ------ 13. Bolsas do Ensino Superior | Ano Letivo 2022/2023;  -----------------------------------  
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------14. Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Para conhecimento;  -----------------------  

------15. Aprovação em minuta do texto da deliberação.  -----------------------------------------  

 ------ Encontravam-se presentes no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara António Fernando da Silva Fernandes, e os Senhores 

Vereadores Ana Maria Medeiros Peixoto, Joel Rui Carvalho da Costa, Rosa Maria de Sousa 

Pinto, e Virgílio Óscar Lachado Ferreira, da coligação SIM ACREDITA – L.PS, e os 

Senhores Vereadores, Vítor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos e Hugo Alcides Freitas 

Martins, da coligação JUNTOS POR FELGUEIRAS - PPD/PSD.PPM. ------------------------------  

 ------ Faltaram á reunião o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Alexandre 

Martins da Fonseca e o Senhor Vereador Ricardo Paulo Pinto Lopes da Silva Freitas, por 

se encontrarem ausentes em representação do Município. ---------------------------------------  

------Verificada a existência de quórum, de acordo com o disposto no artigo 54.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deu-se início aos trabalhos pelas catorze horas e 

quarenta minutos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ De seguida, o Senhor Vice-Presidente declarou aberto o: ---------------------------------  

----------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos elencou os seguintes assuntos: ------------------  

1) Desflorestação do Monte de Santa Quitéria e do Seixoso; é um assunto que temos 

recorrentemente trazido aqui a estas reuniões da Câmara Municipal. Mas fica este registo 

para acompanharmos com preocupação, eventualmente estas duas situações; --------------  

2) Rede Viária: dar nota que já reconhecemos aqui, o Senhor Presidente na última 

Assembleia Municipal deu nota que houve um esforço muito grande para recuperar a 

nossa rede viária que tivemos um inverno bastante rigoroso, eu dava uma sugestão, 

ainda há situações por resolver apesar do esforço que foi feito pelos serviços. Até 31 de 

março, em conjunto com as Juntas de Freguesia eventualmente sinalizar essas situações 

dos buracos que estão por resolver porque de facto quando tivermos aqui o nosso festival 

do Pão-de-Ló termos as nossas estradas em condições; ------------------------------------------   

3) Festival do Pão-de-Ló; se o festival se vai realizar, ou não, se está tudo pronto, e se já 

há previsões de custo. Se vamos ter o Pão-de-Ló de Alfeizerão, ou não. Se vamos ter 
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programação. Se já temos estratégias de publicidade, se vai andar a carrinha de leds ou 

não. Se vão pôr anúncios no Semanário de Felgueiras. -------------------------------------------  

4) Felicitação da adesão ao Eixo Atlântico. Creio que o Senhor Presidente de Câmara 

esteve em Lugo no passado dia 24 de fevereiro. Espero que venha aí muito dinheiro para 

Felgueiras, dos quatro milhões e meio aprovados em orçamento; ------------------------------  

5) Tampas no passeio; dar nota de uma situação que tem incomodado alguns transeuntes 

que gostam de fazer caminhadas na Rua do Caminho na freguesia de Pinheiro, que dá 

acesso ao campo de futebol, tem lá duas tampas no passeio, que estão há algum tempo 

sinalizadas com pedras, com troncos, não sei se sinceramente é das telecomunicações; ---  

 ------ O Senhor Vice-Presidente proferiu o seguinte: de uma forma genérica, estamos a 

falar de reflorestação. Retirar as espécies invasoras e colocar aquelas espécies 

autóctones. O Seixoso é uma preocupação de todos. Fala-se muito no lítio e depois as 

pessoas esquecem-se, um bocado, daquilo que lá está a acontecer. Estamos atentos e 

vamos acompanhar. Não deixa de ser uma preocupação para o Executivo. -------------------  

A recuperação da rede viária: nos últimos dias temos feito um esforço muito grande e as 

pessoas começam já aperceber-se que nós já temos imensos buracos tapados porque as 

condições climatéricas assim o permitem. É impensável nós estarmos a falar de 

intervenções na rede viária, quando temos muita chuva e umas condições climatéricas 

adversas. Agora iniciando o bom tempo esse trabalho irá continuar, e obviamente que fica 

aqui registada essa sugestão que se tivermos essa necessidade, e essa dificuldade, 

obviamente que uma parceria com as Juntas de Freguesia será sempre muito interessante 

para tentarmos colmatar algumas falhas ou algumas situações que ainda possam 

persistir.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao festival do Pão-de-Ló ainda está a ser programado. Logo que a 

programação esteja concluída, irá ser publicitada. Não sei se através de uma carrinha led 

ou através de outros meios. Em princípio haverá o festival do Pão-de-Ló que pode ser 

noutro modelo ou noutro registo, poderá ser uma experiência nova. ---------------------------  

Quanto ao Eixo Atlântico já foi um assunto que já foi aqui tratado, trazido e aprovado. 

Esperemos que sim e concordo com isso que daquele orçamento que foi anunciado, que 

venha algum valor para Felgueiras.  ------------------------------------------------------------------  
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Relativamente às tampas na freguesia de Pinheiro, o Senhor Vereador Joel Costa, já 

respondeu. Já estão identificadas essas tampas. Infelizmente não é só aí. Nós muitas 

vezes temos problemas com estas tampas porque algumas desaparecem, infelizmente, é 

aquele tipo de metal que ainda hoje dá dinheiro na economia paralela. Umas partem, mas 

outras são roubadas. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------ Senhor Vice-Presidente abriu, de seguida, a: ------------------------------------------------  

-------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  

 ------ 01. Aprovação da Ata n.º 05/2023 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 16 de fevereiro de 2023; - Os Senhores Vereadores, 

dispensaram a leitura da Ata, em virtude da mesma ter sido distribuída, previamente, a 

todos os membros do Executivo. Posta a votação, foi aprovada por unanimidade.  ----------  

 ------ 2. Aprovação da Ata n.º 06/2023 da reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 22 de fevereiro de 2023; - Os Senhores Vereadores, 

dispensaram a leitura da Ata, em virtude da mesma ter sido distribuída, previamente, a 

todos os membros do Executivo. Posta a votação, foi aprovada por unanimidade. ---------  

 ------ 03. Grupo Motard Santa Quitéria – Via Sacra Motard 2023 - Pedido de 

Apoio – Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------  

 ------ 04. Comissão de Festas de S. Pedro 2020 Felgueiras - Pedido de Isenção 

de Taxas – Ratificação de Despacho – O Senhor Vereador Hugo Martins pediu um 

esclarecimento: “Não estávamos cá no último mandato. No último ano foi a Câmara que 

organizou as festas, portanto não sei muito bem como é que é feita esta parceria, entre o 

Município e a Comissão de Festas. --------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vice-Presidente respondeu, dizendo: “Muito resumidamente aquilo que 

normalmente acontece e que também se verificou em anos anteriores, a Comissão de 

Festas assume determinado tipo de responsabilidades em termos financeiros e de 

programação. O Município assegura mais as tradições das Festas de S. Pedro. É um 

acordo entre as duas partes e que tem funcionado bem.” ---------------------------------   

 ------ 05. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João Baptista Sernande 

– Festas em Honra de S. João Baptista de Sernande – Angariação de Fundos - 
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Pedido de Isenção de Taxas - A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------------  

 ------ 06. Isenção de Taxas pela Utilização das Piscinas Municipais - A Câmara 

Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ---  

 ------ 07. Protocolos de Colaboração | Centros Tecnológicos Especializados | 

Aprovação - A Câmara Municipal deliberou, nos termos do estatuído na alínea d) do no 

n.º 2, do Artigo 23.º, e do estatuído no Artigo n.º 33.º, n.º 1, alínea u), ambos do Anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os Protocolos de Colaboração com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras. Esta deliberação foi tomada 

por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 08. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato 

Promo de Ralis 2023| Piloto Adruzilo Pinto Lopes - A Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 12 de 

setembro, deliberou celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos da minuta anexa à proposta, com o Piloto Adruzilo Pinto Lopes, com vista ao apoio 

na participação do Campeonato Promo de Ralis 2023, com a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para coadjuvação das despesas provenientes das taxas de 

participação/inscrições, no montante de 3.050 € (três mil e cinquenta euros), a liquidar 

em 2 prestações. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------  

 ------ 09. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato 

Nacional de Motocross (MINI MX50) 2023| Piloto Diego Loureiro – A Câmara 

Municipal, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

12 de setembro, deliberou celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo nos termos da minuta anexa à proposta, com o Piloto Diego Miguel Loureiro, 

com vista ao apoio na participação do Campeonato Nacional de Motocross (MiniMX50) 

2023, com a atribuição de uma comparticipação financeira, para coadjuvação das 

despesas provenientes das participações, no montante de 500 € (quinhentos euros) a 

liquidar em 2 prestações. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ----------------------  

 ------ 10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Campeonato de 

Portugal de Ralis 2023| Piloto Hugo Miguel Mesquita – A Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 12 de 



 
 

6/14 
 

setembro, deliberou celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos da minuta anexa à proposta, com o Piloto Hugo Mesquita, com vista ao apoio na 

participação do Campeonato de Portugal de Ralis 2023, com a atribuição de uma 

comparticipação financeira, para coadjuvação das despesas provenientes das taxas de 

participação/ inscrições, no montante de 3.050 € (três mil e cinquenta euros) a liquidar 

em 2 prestações. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------  

 ----- 11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Atleta de Alto 

Rendimento| Rui Filipe Ferreira Pinto – Atletismo – A Câmara Municipal, nos 

termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 12 de 

setembro, deliberou celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos da minuta anexa à proposta, com o Atleta de Alto Rendimento Rui Filipe Pinto, 

com vista ao apoio com a atribuição de uma comparticipação financeira, no montante de 

1.025 € (mil e vinte e cinco euros), para coadjuvação das despesas específicas 

provenientes da sua preparação e participação na Maratona de Roterdão. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------------------------  

 ------ 12. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Rally Serras de 

Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto 2023 

(Classificativas de St.ª Quitéria - Felgueiras e Seixoso-Lixa); - O Senhor Vereador 

Joel Costa, por indicação do Senhor Vice-Presidente, fez a apresentação do ponto: “Esta 

iniciativa do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras vem 

no seguimento daquilo que tem sido feito ao longo destes anos. É uma prova que vai 

continuar a calendarizar para o campeonato da Europa de Rallys. Este ano será reforçada 

ainda a participação dos pilotos, que será, no fundo, uma forma de testarem para o Rally 

de Portugal. Batemos o recorde de inscrições de pilotos internacionais e equipas 

internacionais e os valores que implicam para os municípios basicamente são os mesmos, 

porque não conseguimos ainda arranjar um parceiro que consiga através de um apoio 

financeiro associar a sua logomarca a este Rally e fazer com que estes custos baixem. 

Temos um parceiro, uma empresa multinacional, que tem sede em Fafe e que irá apoiar 

e, portanto, nós não tivemos um aumento dos custos. Neste momento temos aqui a 

questão da logística, é um custo de três mil euros dos trabalhos realizado pelos serviços 

(montagem, marshall e as zonas espetáculo). Na comparticipação financeira temos cá 
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também o mesmo valor do ano passado que são quarenta e cinco mil euros para a 

organização, mais seis mil quinhentos e oitenta e um euros e setenta cêntimos a dividir 

pelas duas Corporações dos Bombeiros. Portanto que dá cerca de três mil e trezentos 

euros a cada Corporação de Bombeiros de Felgueiras (Santa Quitéria) e Lixa (Seixoso). 

Falta aqui ainda um valor que não temos pronto para trazer, que é também da 

responsabilidade do município que tem a ver com a questão da GNR, porque reuni na 

semana passada com o Comandante do Destacamento Territorial, para sensibilizá-lo para 

uma diminuição dos efetivos a colocar quer em Santa Quitéria quer no Seixoso, porque 

entendemos que no ano passado, foi um efetivo grande, no fundo, idêntico ao do Rally de 

Portugal e nós sabemos que este Rally é bom, mas não tem as mesmas necessidades de 

policiamento que tem o Rally de Portugal.” ----------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins, solicitou a seguinte informação: se é possível 

detalhar o que é falar da Demoporto e dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e Lixa. 

Mas além disso destes custos trazidos na proposta, já falou da questão da GNR que se vai 

tentar diminuir, está também aqui a questão da Polícia Municipal, provavelmente, e 

depois também o custo da preparação das especiais. ---------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa, esclareceu o seguinte: “Estes custos, não tem só a 

ver com a preparação da pista para o Rally. Uma coisa está em conjunto com outra 

porque elas, as pistas, são essencialmente para acesso às matas e para proteção e 

prevenção de risco de incendio florestal. Até porque temos sempre que as manter 

transitáveis, porque servem também a população que lá mora. Aquilo que temos feito é 

aproveitar para fazer as manutenções aquando dos Rallys”. -------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins, referiu o seguinte: “há aqui outra questão, que 

vem na proposta, que tem a ver com o retorno e com o impacto económico no concelho 

que vem aqui escrito, mas que falta demonstrar. Deve haver aqui uma demonstração. 

Dizer que há retorno, por si só não é suficiente. Portanto era importante perceber qual é 

que é o retorno, se há algum estudo, se há alguma coisa, se o retorno por exemplo de 

2022, qual será retorno expectável em 2023. Podemos ter com conta, por exemplo a 

ocupação hoteleira, faturação das empresas de restauração e bebidas. Era importante 

saber esses dados para saber se efetivamente se há algum se há algum impacto e algum 
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retorno aqui enumerado. Era importante o município ter essa informação. Não sei se tem 

ou não, mas era importante essa questão.”  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa, esclareceu o seguinte: “Temos a informação 

daqueles contactos que fizemos antes do último Rally para saber as taxas de ocupação a 

nível de hotelaria e chegamos á conclusão que efetivamente houve uma lotação de 100% 

aqui nos hotéis de Felgueiras, Lixa e mesmo em Guimarães, Paçô Vieira e Fafe. Tudo 

completamente esgotado. Tanto é que, pediram-nos, a Demoporto, solicitou-nos ainda, 

30 quartos a ver se conseguíamos aqui em Felgueiras colocar em Alojamentos Locais e 

não conseguimos arranjar nenhum Alojamento Local para os quartos que nos pediram.” --  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins deixou uma nota de que falta alguma informação 

e que deveria constar para complementar a proposta. --------------------------------------------  

 ------ Senhor Vereador Vítor Vasconcelos, pediu os seguintes esclarecimentos: “gostava 

de comparar quanto é que os municípios vão comparticipar nesta prova. Por exemplo de 

Fafe sei que foi aprovado em reunião de Câmara, há pouco tempo, creio que foi cento e 

cinquenta mil euros. Falta-me Boticas, Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho, já 

mandaram para aqui mensagens, mas não me comprovaram valores, não sei se já foi a 

reunião de Câmara. Sei que por exemplo em Fafe todos os anos e já avaliaram este ano o 

estudo do impacto direto do WRC Rally em Fafe. O estudo do impacto para conhecimento 

de facto é uma prova que se justifica gastar aqueles cento e cinquenta mil euros. 

Estamos a falar de duas provas. Há sempre essa preocupação de enquadrar, quando se 

gasta dinheiro essa justificação do retorno económico financeiro para o município. Por 

exemplo Coimbra, anulou por exemplo uma Super Especial que tinha prevista, que se 

realizou lá o ano passado, porque as condições financeiras são completamente adversas, 

o contexto é completamente diferente. Só em custos de energia, combustíveis, inflação, 

preveem que 12 milhões de euros ou acréscimo de 12 milhões de euros no orçamento 

municipal de Coimbra e abdicaram pura e simplesmente da classificativa. Tiveram que 

fazer opções. Que não fazia sentido nesta conjuntura económica e de dificuldade. Ontem 

ou estes dias via qualquer coisa no Jornal de Notícias, mandaram-me um print, que há 

pessoas que estão a cortar na comida para aguentar o mês. Cada vez mais se vê 

situações destas. É pesado ver o nosso Ministro das Finanças vir dizer que temos um PIB 

superior a 2021. É este país que temos, infelizmente. Tem um PIB a aumentar, mas as 
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pessoas perdem poder de compra. Mas também sei que Figueira da Foz agarrou logo a 

Super Especial. O Santana Lopes agarrou logo aquilo durante três anos, já assumiu o 

compromisso. Portanto cada Câmara tem as suas opções e eu tenho que respeitar. Eu 

recordo aquilo que o Professor Alfredo Alves disse na última Assembleia Municipal 

“estamos com dificuldades financeiras para enfrentar este ano 2023”. Sinceramente nós 

estamos fartos de falar aqui que vamos ter um ano complicado. Temos compromissos 

assumidos financeiros com o Higino Pinheiro. O Senhor Presidente de Câmara tem vindo a 

falar nisso. Eventualmente vamos ter compromissos pesados nas indeminizações do “Saco 

Azul”. Já aqui falamos que o preço da energia e combustíveis que a inflação aumentou 

tudo, mão de obra, materiais, tudo. Eventualmente vamos ter que rever os tarifários da 

fatura ambiente e vamos ter que imputar esse custo quase diretamente ao munícipe. 

Eventualmente até não vamos ter volta a Portugal em bicicleta este ano, imagino eu. 

Sinceramente o que entende é que eventualmente daqui a um mês virá mais uma 

proposta para acolher classificativas do rally de Portugal, Automóvel Clube de Portugal, 

não outros 100 mil euros, e a questão que colocou foi se neste momento a Câmara 

Municipal de Felgueiras tem capacidade para assumir 150 mil euros para dinamizar duas 

manhãs? É justo, é socialmente aceitável? Este valor seria muito mais bem aplicado em 

atualizar os subsídios das associações culturais, atualizar os valores das Juntas de 

Freguesia no âmbito do acordo de execução, que estão a assumir competências da 

Câmara Municipal, desde 2018 com os mesmos valores e que também eles sofreram com 

a inflação, custos elevados com a energia, com os combustíveis, com a mão-de-obra, que 

continuam a trabalhar e a fazer as mesmas coisas que faziam em 2018. O que entende é 

que há aqui dois pesos e duas medidas: para umas coisas há dinheiro e gastasse e 

arranjam-se 150 mil euros para dois eventos no rally num ano, mas para com questões 

relacionadas com as Juntas de Freguesia muito mais que justas, nomeadamente com o 

apoio à atualização dos valores das associações culturais há sempre uma grande 

renitência e não há vontade política para essa resolução. É essa contradição que 

eventualmente o faz votar contra este apoio, apesar de terem votado favoravelmente no 

último ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que no ano passado para o rally tinha uma estimativa de 25 mil euros para 

policiamento este ano andará à volta de 80 mil euros, a juntar aos 100 mil euros do rally 
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de Portugal, mais o policiamento, gastar-se-á em duas manhãs, cerca de 210 mil euros. E 

o retorno que Felgueiras terá com esses eventos? É altura para a Câmara Municipal gastar 

esse dinheiro? Quando daqui a uns tempos vamos obrigar os munícipes a pagar mais na 

fatura ambiente e em taxas. Não lhe parece uma opção justa, mas que pelo menos o bom 

senso não nos obrigue a gastar dinheiro em trazer aqui a volta a Portugal em bicicleta. 

Porque temos envolvida uma equipa de Felgueiras num escândalo. ----------------------------  

 ------ O Senhor Vice-Presidente registou e disse que este ano, e desde algum tempo a 

esta parte, tem sido dito de uma forma séria e tem sido colocado esse cenário em cima 

da mesa a dificuldade que estamos a passar. Mas de facto andamos à volta de uma 

palavra que tem sido colocada nas reuniões internas que tem sido a parcimónia. Não se 

pode deixar de fazer tudo numa área para reforçar outra área. Por isso se ajusta em cada 

uma das áreas, reduzir o que for possível em cada uma das áreas, para que tudo e para 

todos continue a existir, continue a haver este tipo de oportunidades. Obviamente que no 

desporto isso acontece e vai acontecer. Há eventos que foram feitos em anos anteriores e 

que este ano não vão ser feitos. Na cultura idem aspas, ou não serão realizados ou serão 

realizados num formato diferente. A Câmara Municipal está atenta a isso. A fatura do 

ambiente nunca pode ser desculpa para tudo, porque é uma imposição legal, há uns anos 

a esta parte a Câmara Municipal anda a assumir um custo social muito elevado na fatura 

do ambiente, que obrigatoriamente tem de ser ajustado. A desculpa neste momento 

acaba por ser uma justificação muito plausível. Válida é sempre. Falar em apoios à parte 

cultural é sempre um bocadinho ingrato, porque eles merecem todo respeito e que a 

Câmara Municipal gostaria de dar muito mais. E não se pode esquecer que no período de 

pandemia foram dados apoios independentemente das limitações das atuações das suas 

participações. Não participaram, de certa forma não cumpriram com o que está 

regulamentado, mas a Câmara Municipal deu o apoio. Os acordos para as Juntas de 

Freguesia estão em cima da mesa, com um aumento superior a 10% no mínimo para 

acompanhar aquilo que tem sido a inflação. Tudo está a ser equacionado. O que se 

pretende é que a DGAL faça as transferências diretas para as Juntas de Freguesia e 

enquanto não acontecer vai ser mantido o modelo anterior. -------------------------------------  

Não se pode deixar de fazer tudo em todas as áreas. Era injusto especialmente para a 

sociedade felgueirense. Temos de ser comedidos e parcimoniosos. Há coisas que 
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inevitavelmente não podem acabar. É impensável acabar com as festas do S. Pedro. Em 

concelhos vizinhos já estão a reforçar os cartazes das festas do concelho. --------------------  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa referiu que este tipo de iniciativas e eventos não 

podem ser pensados de ano a ano. Se Felgueiras sair do campeonato do mundo dos rallys 

não volta a entrar tão cedo. É algo que é feito com muita antecedência, foi muito difícil 

Felgueiras conseguir entrar no campeonato do Mundo de rallys e se sair não voltará tão 

cedo porque certamente o rally não volta para Felgueiras, como não volta para outros 

municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação a Coimbra, fez uma aposta diferente, nos grandes eventos musicais, uma 

aposta nos Coldplay e como acontece praticamente na mesma altura os Coldplay e o rally 

de Portugal, Coimbra abdicou do rally em favor dos Coldplay. Foi uma opção em ter uma 

despesa maior em termos musicais. ------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos referiu que aceita que se mantenha a aposta 

no Rally de Portugal o que não aceita é serem gastos os 80 mil euros neste Rally das 

Serras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Figueira da Foz apostou numa prova de ciclismo que teve transmissão em direto na 

Eurosport e gastou 200 mil euros, mas teve um retorno financeiro devidamente 

enquadrado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Se for dito que vai ser gasto 210 mil euros no rally e obviamente que há uma promoção 

de Felgueiras turística, inevitavelmente, mas que o retorno vai ser de 400 mil euros! Por 

exemplo, Fafe tem esses estudos e Felgueiras não tem porquê? --------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa referiu quer Fafe tem o estudo efetuado pelo ACP, 

que faz para todos os municípios e é público. -------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vice-Presidente disse qua a população tem a sua opinião, que é justa e 

devida a cada pessoa. Como responsabilidades acrescidas a Câmara Municipal tem de 

saber viver e conviver com esse tipo de opiniões. Temos de respeitar. ------------------------  

Deliberação – A Câmara Municipal deliberou celebrar um Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, conforme minuta anexa à proposta, e a atribuição dos 

apoios previstos no mapa, a pagar em 1 prestação, em conformidade com o disposto na 

alínea u) do nº.1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, 12 de setembro. Esta deliberação foi 



 
 

12/14 
 

tomada por cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Vítor 

Vasconcelos e Hugo Martins. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins procedeu à leitura da seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------  

“Concordamos com uma estratégia desportiva municipal que possa atrair provas nacionais 

e internacionais ao nosso concelho, como é o caso das classificativas dos Rallys, desde 

que haja condições financeiras que o permitam fazer. --------------------------------------------  

Em 2022 entendemos que haviam essas condições e votamos favoravelmente o apoio 

para a realização desta prova! -------------------------------------------------------------------------  

No entanto, o cenário económico-financeiro municipal alterou-se desde então, conforme 

temos vindo a debater em Reuniões da Câmara Municipal de Felgueiras. ---------------------  

A Câmara Municipal de Felgueiras tem uma dívida de 6,5 milhões de euros que assumiu 

pagar, terá de assumir financeiramente o pagamento de indemnizações do Processo 

“Saco Azul”, tem os custos da inflação que suportará nos preços dos serviços, materiais e 

energia que adquire, tem investimentos prementes a fazer em equipamentos desportivos, 

na requalificação da rede viária, no saneamento e nas escolas, sem esquecer a 

necessidade de reforço dos apoios aos diversos clubes e associações do concelho, pois 

esses têm um papel fundamental no desenvolvimento do concelho e geram retorno todo 

o ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais do que tudo, também as nossas Juntas de Freguesia continuam a assumir 

competências do Município, no âmbito dos Acordos de Execução de Delegação de 

Competências, com valores ainda de abril de 2018, sem qualquer atualização, em função, 

por exemplo, dos 7,8% da Inflação previstos para 2022. E também elas sentiram o 

reflexo da inflação dos preços de combustíveis e energia, mão-de-obra e materiais. --------  

Respeitamos e aceitamos as opções do executivo municipal! ------------------------------------  

No entanto, tendo em consideração os constrangimentos económico-financeiros com que 

o município se depara atualmente, e não havendo uma demonstração efetiva sobre o 

impacto e retorno económico gerado por este evento, não é sensato validarmos esta 

proposta de apoio de mais de 50.000€ (sem contabilizar os custos de policiamento e 

preparação da prova) para apenas meio dia de acontecimento automobilístico, 
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consubstanciado em 4 classificativas no Seixoso e em Santa Quitéria e como tal, 

votaremos contra esta proposta. ” --------------------------------------------------------------------  

 ----- 13. Bolsas do Ensino Superior | Ano Letivo 2022/2023 – A Senhora 

Vereadora Ana Medeiros esclareceu que quanto à questão de já ter sido atribuída uma 

outra bolsa a alunos, e que os mesmos não se poderiam candidatar, está previsto um 

apoio pecuniário que foi adaptado. Mais esclareceu que o valor no ano passado não foi 

totalmente gasto e a Câmara Municipal manteve o mesmo valor este ano devido a 

situações mais deficitárias das famílias, já que as famílias estão com mais carências e 

eventualmente haverá mais alunos a concorrer com condições de serem elegíveis. ---------  

Deliberação - A Câmara Municipal deliberou: --------------------------------------------------------  

A atribuição de bolsas a alunos/as do ensino Superior que cumpram com os requisitos 

previstos no art.º 36.º do RMAEF e ainda, de forma supletiva e extraordinariamente, a 

atribuição de um apoio pecuniário aos/às estudantes do Ensino Superior que cumpram os 

seguintes requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Previstos no art.º 36.º e 37.º do RMAEF, sendo que, no que concerne à alínea d) do 

art.º 36.º, podem também ser considerados/as os/as estudantes que frequentem 

estabelecimento de ensino superior incluindo o sediado/funcione no concelho de 

Felgueiras desde que não tenha usufruído de qualquer prémio de Mérito atribuído pelo 

Município no ano letivo 2022/2023 ao abrigo do Acordo Específico celebrado com o 

Instituto Politécnico do Porto;  -------------------------------------------------------------------------  

b) Ter sido contemplado/a, no ano letivo de 2022/2023 com Bolsa da Direção Geral de 

Ensino Superior (DGES) inferior ou igual a 1.200,00 €;  -------------------------------------------  

c) Apresente um Rendimento per capita (RPC), até ao limite do indexante de apoios 

sociais fixado para o ano de 2023, no valor de 480,43 €, Cfr. Portaria 298/2022, de 16 

dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O valor do pecuniário, a atribuir supletiva e extraordinariamente às Bolsas para o 

Ensino Superior, respeite os intervalos de rendimento per capita (RPC) a seguir indicados:  

RPC Valor 

000,00€ a 100,00€ 1.000,00€ 

100,01€ a 200,00€ 500,00€ 
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200,01€ a 300,00€ 400,00€ 

300,01€ a 480,43€ 300,00€ 

3. A atribuição do apoio aos/às alunos/as de ensino superior que cumpram os requisitos 

até ao limite de 60.000,00 € (saldo a cativar da rubrica 04.08.0202 – Apoio a Famílias); ---  

4. A adoção da seguinte calendarização:  ------------------------------------------------------------  

- Período de candidatura: de 13/03/2023 às 23:59h de 07/04/2023; ---------------------------  

- Análise das candidaturas: de 11/04/2023 a 26/04/2023; ---------------------------------------  

- Divulgação da lista provisória: 05/05/2023; -------------------------------------------------------  

- Conferência de interessados/as: de 08/05/2023 a 19/05/2023; --------------------------------  

- Divulgação da lista definitiva: 16/06/2023. --------------------------------------------------------  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------------------  

 ------ 14. Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento no 

âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – O Senhor Vice-

Presidente registou com muito agrado já terem sido aprovados processos de arquitetura 

com cerca de três meses, um timing que tem sido reduzido ao longo do tempo com o 

empenho das equipas internas e espera que a meta do Senhor Presidente que foi sempre 

uma resposta a trinta dias seja conseguida até muito em breve. --------------------------------  

Deliberação - A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------------------------  

 ----- 15. Aprovação em minuta dos textos das deliberações - A Câmara Municipal 

deliberou aprovar em minuta os textos das deliberações. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------ Nada mais havendo a tratar, pelas quinze horas e quarenta minutos, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.  

 ------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, catorze laudas, que ficam 

rubricadas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. António Fernando da Silva 

Fernandes e por mim, Maria da Glória Sampaio Teixeira, designada para secretariar esta 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vice-Presidente da Câmara, 

 

 

A Coordenadora Técnica, 
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