
Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, vereador da Câmara Municipal de Coimbra,

eleito pelo CPC, vem expor e requer o seguinte a V. Excia.:

1. Na reunião de dia 24.02.2014 desta Câmara Municipal foi aprovada por maioria

(o requerente  não participou na reunião)  a  deliberação 320/2014 do seguinte

teor:  “Atribuir  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

próximo  dia  4  de  março,  no  campo  do  Esperança  Atlético  Clube,  em  S.

Martinho”.

2. Nos  termos  do  contrato-programa,  a  AFC  obrigava-se  a  “Colaborar  na

organização do Torneio com apoio em transportes, assegurar as equipas de

arbitragem e a segurança, assim como garantir a entrega de prémios de

participação”.

3. Nos termos do mesmo contrato-programa a verba em causa foi imediatamente

paga no ato de assinatura.



4. A verba atribuída no âmbito do contrato-programa era obrigatoriamente afeta à

prossecução dos fins, ou seja, da organização do dito torneio.

5. A CMC ficava com o direito a fiscalizar a execução do contrato e o relatório de

execução deveria ser apresentado até final de março de 2014.

Por outro lado:

6. Na reunião da Câmara de 14.04.2014 foi tomada a deliberação nº 476/2014 que

aprovou  o  “Programa  da  Câmara  Municipal  de  Coimbra  para  as

comemorações dos 40 anos da Revolução de 25 de abril de 1974” que incluía,

para além do mais,  um  “Encontro de Benjamins ‘Torneio da Liberdade’,

para crianças dos 7 aos 10 anos, a realizar entre as 9h30 e as 12h30, no

Campo do Calvário de Souselas”.

7. Não constava da proposta aprovada nem a entidade organizadora, nem o custo

eventualmente suportado pelo Município de Coimbra com esta iniciativa, se o

houve. 

8. Foi,  posteriormente,  dado  conhecimento  à  CMC  que  tinha  sido  dado  um

subsídio de montante semelhante ao anterior à AFC (49 000,00€), para efeitos

de organização de tal torneio de futebol para benjamins, conforme deliberação

de ratificação de 10.12.2014. 

9. Porém, até ao momento, continua sem ser presente à CMC qualquer relatório

relativo  à  utilização de tal  dinheiro e  à verificação da conformidade com as

condições de atribuição. 

Por outro lado, ainda:

10. Por deliberação de 07.07.2014 foi aprovado um chamado contrato – programa

de  desenvolvimento  desportivo  com a  AFC que previa  a  atribuição  de  uma

comparticipação financeira de 161 000,00€, a ser paga em 3 prestações de 56

000,00€ com a assinatura do contrato, 52 500,00€ em 20.09.2014 e 52 500,00€

em 20.12.2014. 

11. Apesar do tempo decorrido, continua a CMC sem conhecer o relatório referente

à utilização de tal verba e à verificação da conformidade com as condições de

atribuição.

12. Isto é, durante o ano de 2014 foi subsidiada a AFC em cerca de 260 000,00€

(duzentos  e  sessenta  mil  euros)  sem  que,  até  ao  momento,  a  entidade

financiadora, a Câmara Municipal de Coimbra, saiba, com rigor e com base em



elementos fidedignos, qual o destino dado a tais quantias e, em particular,  se

foram ou não respeitadas as condições protocoladas.

13. O que é tanto mais grave quanto tal subsidiação não tem paralelo com a que é

dada, por exemplo, às associações e outras entidades culturais da cidade, que

têm de desenvolver a sua atividade, durante todo ao ano, que ocupam e gerem

equipamentos municipais e que só recebem apoios, mediante candidatura prévia

apreciação dos seus orçamentos e relatórios anuais de atividade.  

14. Trata-se de uma omissão grave do dever de informação que importa colmatar

com a maior urgência. 

15. O que aqui e por este meio se reclama.   

E.D.

Coimbra, 10/07/2014

O vereador do CPC


