
 
 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra  

 
 
José  Augusto Fe r re ira da Si lva , na qualidade de vereador eleito pelo CPC, vem, para efeitos do 
exercício pleno das suas funções políticas, requerer o seguinte a vª exª: 
 

1. Pela deliberação nº 320/2014 de 24/02/2014, foi atribuída uma comparticipação financeira no 
valor de 52.500,00€ à Associação de Futebol de Coimbra, mediante a celebração de um 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo, para a organização do I Torneio de Futebol 
Juvenil de Benjamins “Memorial Jorge Lemos” a realizar no dia 4 de março, no campo do 
Esperança Atlético Clube, em S. Martinho do Bispo. 

2. Pela deliberação nº 693/2014 (07/07/2014, foi aprovado o contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Coimbra e a Associação de 
Futebol de Coimbra, o qual prevê a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de € 
161.000,00 para apoio logístico das ações previstas, a vigorar até ao final de 2014, conforme o 
seguinte cronograma: - com a assinatura do presente contrato-programa - € 56.000,00; 20 de 
setembro de 2014 - € 52.500,00; - 20 de dezembro de 2014 - € 52.500,00. 

3. Pela deliberação nº  1032/2014 (10/12/2014) foi retificada deliberação n.º 476, de 14/04/2014, 
no sentido de serem explicitamente autorizados os seguintes custos financeiros decorrentes da 
aprovação do Programa da Câmara Municipal de Coimbra para as Comemorações dos 40 Anos 
da Revolução de 25 de Abril de 1974, constantes da informação n.º 10867 de 25/03/2014: 
Associação de Futebol de Coimbra, no montante de 49.000,00 €, para realizar o Encontro de 
Benjamins “Torneio da Liberdade”. 

4. Ou seja, foi transferida para a Associação de Futebol de Coimbra, durante o ano de 2014 a 
quantia global de 262 500,00€. 

5. Acontece que esta quantia global foi atribuída com fins específicos e com base em contratos – 
programa que incumbe ao Município controlar e fiscalizar, como não pode deixar de ser, quer 
por força do respetivo clausulado, quer por força da lei. 

6. Até ao momento não foi dado conhecimento à Câmara Municipal do relatório de controlo e 
fiscalização destes contratos – programa.   

7. Tendo em consideração o supra exposto, requer-se a vª exª se digne informá-lo do teor dos 
relatórios de fiscalização e controlo dos referidos contratos – programa.  

 
 

Espera deferimento  
 

Coimbra, 20 de fevereiro de 2015 
 

O vereador  
 
 

 


