
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ARQUIVEM-SE? 
Cópia dos requerimentos e propostas apresentados por José Augusto Ferreira 

da Silva, vereador eleito pelo movimento cívico CIDADÃOS POR COIMBRA, no 

exercício das suas competências legais, de 6 de Fevereiro de 2014 a 13 de 

Julho de 2015. 



 

 

 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CPC 

 

6 de Fevereiro de 2014 

Solicita-se os nomes dos inscritos para o período aberto ao público nas reuniões 

públicas da CMC e respectivos processos. 

 

20 de Fevereiro de 2014 

Solicita-se informações sobre pedidos para os bairros sociais. 

 

20 de Fevereiro de 2014 

Solicita-se consulta do processo do Palácio da Justiça. 

 

20 de Fevereiro de 2014 

Solicita-se informações sobre qualquer eventual processo relacionado com a encosta da 

Quinta do Magalhães, desde 2003.  

 

12 de Maio de 2014 

Solicita-se conhecimento de todas as aquisições até 75 mil euros. 

 

9 de Junho de 2014  

Solicitar à IGF auditoria às contas da Turismo de Coimbra. 

 

24 de Junho de 2014 

Solicita-se informação sobre os apoios à AFC. 

 

10 de Setembro de 2014 

Solicita-se o cumprimento do estatuto da oposição. 

 

6 de Outubro de 2014 

Solicita-se que seja presente à reunião de Câmara o processo “Jardins do Mondego”. 

 



 

 

6 de Outubro de 2014 

Solicita-se o acesso dos jornalistas aos documentos da agenda das reuniões de 

Câmara. 

 

14 de Novembro de 2014 

Solicita-se a discussão pública do processo Terreiro da Erva. 

 

20 de Fevereiro de 2015 

Solicita-se divulgação dos relatórios de fiscalização e controlo dos contratos com 

a AFC. 

 

27 de Fevereiro de 2015 

Solicita-se informação sobre a situação do n.º 150 da Rua dos Combatentes. 

 

16 de Março de 2015 

Solicita-se discussão do tema requalificação urbana e SRU. 

 

16 de Março de 2015 

Solicita-se o agendamento da discussão do dossier IParque. 

 

22 de Junho de 2015 

Solicita-se o cumprimento do estatuto de direito da oposição. 

 

22 de Junho de 2015 

Solicita-se a concretização do orçamento participativo, com efeitos a partir de 2016.  

 

13 de Julho de 2015 

Solicita-se o agendamento do processo Jardins do Mondego. 

 

13 de Julho de 2015 

Solicita-se agendamento da proposta apresentada a 26 de Maio de 2014, sobre o Parque 

Verde do Mondego. 

 

13 de Julho de 2015 

Solicita-se divulgação dos relatórios de fiscalização dos contratos com a AFC. 



 

 

 

Exmº Sr.  

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, no exercício das suas 

competências legais,  

 

vem requerer a vª exª se digne informá-lo se  existe se encontram registados nos respetivos 

serviços  pedidos de atribuição de casas em bairros sociais,  em nome de : 

 

1. Fatou Diane, casada, residente na Avª Fernão de Magalhães, 465-B, 6º A, 3000 – 177 

Coimbra; 

2. Mariama Sissé Fati, casada, residente na Avª Central nº 7, 4º B – 3000 - 607 Coimbra, 

 

Em caso afirmativo, se e quando é previsível vir a ocorrer  tal atribuição.  

 

 

 

E.D. 

 

Coimbra, 19.02.2014 

 

O vereador do CPC 

 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva 



 

 

 

Exmº Sr.  

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, no exercício das suas 

competências legais,  

 

vem requerer a vª exª se digne  ordenar lhe seja facultado para consulta no  gabinete dos 

vereadores da oposição, o processo administrativo existente nesta Câmara Municipal referente 

à edificação de um novo Palácio da Justiça, com todos os seus elementos, designadamente, 

com o título de transferência de propriedade para o Ministério da Justiça.   

 

E.D. 

 

Coimbra, 19.02.2014 

 

O vereador do CPC 

 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva



 

 

Exmº Sr.  

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, no exercício das suas 

competências legais,  

 

vem requerer a vª exª se digne informá-lo se  existe algum processo administrativo ou de 

fiscalização relativamente a movimentações de terra efetuadas na encosta da “Quinta do 

Magalhães”, datadas de 2003/2004 e trabalhos posteriores na mesma encosta, alegadamente  

em prejuízo dos moradores de S. Romão.   

 

Em caso afirmativo, requer-se a vª exª se digne mandar confiar tal ou tais processos para 

consulta no gabinete dos vereadores da oposição.  

 

 

Para melhor identificação junta-se uma fotografia do local.  

 

 

Anexa: fotografia  

 

E.D. 

 

Coimbra, 19.02.2014 

 

O vereador do CPC 

 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva  



 

 

 

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 vª exª: 

 

1. Por força do disposto no nº 2 do art 114º da Constituição da República Portuguesa “ È 

reconhecido às minorias o direito de oposição democrática nos termos da 

Constituição e da Lei”. 

2. Nos termos do art. 1º da Lei nº 24/98 de 26 de maio , que aprovou e pôs em vigor o 

Estatuto do Direito de Oposição “ É assegurado às minorias o direito de constituir e 

exercer uma oposição democrática ( …) e aos órgãos executivos (…) das 

autarquias de natureza representativa”.  

3. E no nº 1 do art. 2º  do mesmo diploma legal “ Entende-se por oposição a actividade 

de acompanhamento, fiscalização e crítica  das orientações políticas (…)das 

autarquias de natureza representativa”. 

4. E, por força do nº 3 do art. 3º da mesma lei “ A titularidade do direito de oposição é 

ainda reconhecida aos grupos de cidadãos eleitores que como tal estejam 

representados em qualquer órgão autárquico, nos termos dos números anteriores”. 

5. Ou seja, o grupo de cidadãos CIDADÃOS POR COIMBRA, representado na Câmara 

Municipal de Coimbra, pela pessoa do ora requerente, tem o direito a exercer a oposição 

democrática, o que se consubstancia na atividade de acompanhamento, fiscalização e 

crítica das orientações políticas da Câmara Municipal de Coimbra e do seu presidente. 

6. Ora, como se sabe, foi deliberado na sessão da Câmara Municipal de 10.03.2014 conceder 

parecer prévio genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços até ao 

montante de 75 000,00€. 

7. É conhecida a nossa posição contra tal deliberação, mas, tomada a mesma, não é este o 

momento ou meio para a questionar. 

8. No entanto, salvo o devido respeito, o poder concedido a vª exª por tal deliberação não o 

exime da obrigação política de dar imediatamente conta aos vereadores da oposição dos 

contratos efetivamente celebrados no uso desse poder. 

9. O mesmo se diga quanto aos contratos celebrados ao abrigo de pareceres prévios 

vinculativos deliberados pela Câmara Municipal.  



 

 

10. Acontece que, até ao momento, não teve o requerente acesso a qualquer dos contratos 

celebrados naquelas situações, nem aos respetivos procedimentos concretos de 

contratação. 

11. E a tal não obsta a publicitação da listagem efetuada na intranet da CMC, efetuada ao 

abrigo do ponto 4 da deliberação supra citada de 10.03.2014, uma vez que não só é tardia, 

como, para além disso, não contém os conteúdos dos contratos, nem dos respetivos 

procedimentos,  que, no caso, é o mais importante para que possa ser exercido, em pleno,  

aquele direito de oposição democrática do vereador requerente. 

12. Em face do exposto, requer-se a vª exª se digne mandar dar conhecimento, em momento 

próximo ao da sua celebração,  através de cópia física ou eletrónica, do conteúdo de todos 

os contratos celebrados e dos respetivos instrumentos procedimentais, nas condições 

supra referidas, desde a  tomada da deliberação de 10.03.2014, bem como dos que vierem 

a ser celebrados, no futuro,  em idênticas condições.  

 

 

E.D. 

Coimbra, 12.05.2014 

 

O vereador do CPC 

 

                                          

( José Augusto Ferreira da Silva ) 
 
 

  



 

 

 

 
Exmº Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

Dr. Manuel Machado  

 

Coimbra, 12.05.2014 

 

Assunto : Auditoria à Turismo de Coimbra E.M.  

 

Na sequência da discussão havida na reunião da CMC de 14.04.2014, venho apresentar o meu 

contributo para a proposta de “ auditoria” à Turismo de Coimbra EM, com vista a que o 

assunto possa ser levado a reunião da CMC para deliberação, com a maior brevidade, atenta a 

sua oportunidade.   

 

A: Nota Prévia: 

 

Os elementos que me foi possível obter sobre a atividade da Turismo de Coimbra E. M. desde 

a deliberação da sua constituição até à decisão de liquidação são muito escassos. De facto, no 

sítio da Internet da empresa não existem, ou pelo menos, não logrei aceder a quaisquer 

elementos relevantes. O mesmo se diga quanto ao sítio da CMC. 

Tive, por isso, apenas acesso a documentos esparsos obtidos, designadamente, através da 

internet e dos jornais de Coimbra.   

É, por isso, possível que existam omissões e imprecisões no que adiante diremos que deverão 

ser supridas e/ou retificadas com base em elementos que existam nos serviços e nos arquivos 

da mesma empresa.  

 

B: Algumas notas sobre a criação, meios de funcionamento e  objeto da Turismo de 

Coimbra E.M.: 

 

A empresa foi criada em 26.08.2005 após deliberação da CMC e da Assembleia Municipal. Foi, 

assim, criada ao abrigo do disposto n Lei nº 58/98. Por força do nº 3 do art. 4º da lei: “ As 



 

 

propostas de criação (…) serão sempre acompanhadas dos necessários estudos 

técnicos e económico – financeiros, bem como dos respectivos projectos de estatutos”. 

 

Acontece que, um documento que pudemos consultar com esse objeto, cuja data rigorosa e 

autor não conseguimos apurar,  mas cremos, com segurança, ser o que suportou a criação da 

dita empresa, é bem revelador da absoluta ausência de rigor que lhe esteve subjacente. 

 

Os exemplos são múltiplos, ao longo de todo o estudo, mas basta atentar no que se previa 

serem os ativos da empresa e uma das suas fontes de receita:  

- Restaurante do mercado – início de actividade 2006 

- Parque de campismo -  idem 

- Centro de Congressos – início de actividade 2008 

- Campo de golfe – idem 

-  Infra – estruturas de lazer e turismo anexas ao Aeródromo – iem. 

 

Isto é, estamos perante total fantasia, se não é outra coisa mais grave!!! 

 

Quanto às fontes de financiamento, o que ali se apontava padecia do mesmo mal, ou seja, a 

empresa teria um subsídio à exploração  “ dotações”  da CMC de 1 250 000,00€ nos 3 

primeiros anos  e o restante seria  um mirífico subsídio comunitário anual  de cerca de  1 300 

000,00 € no mesmo período.   

Ou seja, na prática, a empresa ficava exclusivamente dependente, como parece ter acontecido 

efetivamente , das dotações da CMC. 

  

Os objetivos programáticos e o  objeto social da empresa eram muito extensos, mas 

centravam-se, no essencial,  “ na criação , gestão e desenvolvimento da marca de 

Coimbra como destino turístico “ . 

 

C: da atividade da empresa e dos seus resultados: 

 

Os elementos disponíveis sobre a atividade da empresa são muito escassos. Aparentemente, 

tão escassos como escassa foi a atividade, no cumprimento do objeto social.  



 

 

 

Do que foi possível apurar a sua atividade acabou por se centrar na ida a algumas feiras 

nacionais e internacionais e na realização de alguns concertos!!! 

 

Os seus resultados também foram, dos poucos elementos a que se pôde aceder, altamente 

duvidosos no que toca à promoção turística e à “ criação , gestão e desenvolvimento da 

marca de Coimbra como destino turístico”; e muito negativos no que concerne aos 

resultados financeiros e patrimoniais.  

 

Aliás, foram públicos e publicados na Comunicação Social os comentários vindos do interior 

da própria maioria da CMC, pouco tempo após a criação da empresa, que apontavam para a 

sua ineficácia e insolvabilidade. 

 

Parece, aliás, quanto a isso haver um consenso bastante alargado. 

 

Ora, pouco tempo após a criação da empresa entrou em vigor a Lei nº 53-F/ 2006 que 

revogou aquele diploma e aprovou o regime jurídico do sector empresarial local, em cujo art. 

9º  se estabelecia, sob a epígrafe “ Viabilidade económico – financeira e racionalidade 

económica”   que “ 1- Sob pena de nulidade e de responsabilidade financeira, a decisão da criação das 

empresas “(…)  deve ser sempre precedida  dos necessários estudos (..) demonstrando-se a viabilidade económica 

das unidades(…)”. 

 

O que, em nosso entender, deveria , desde logo colocar em alerta os responsáveis políticos e 

os gestores da empresa face à sua  precária situação no que respeita à eficácia e solvabilidade.  

 

Daí que, foi seguramente sem surpresa e até com alívio, que após a publicação da Lei nº 

50/2012 se concluiu pela impossibilidade legal da sua manutenção e pela sua liquidação nos 

princípios de 2013. O que veio a ser deliberado pela CMC. 

 

Apesar daquela deliberação de liquidação  ser de 4.3.2013, como é sabido, nunca a mesma foi 

sequer registada na respetiva Conservatória. 

 



 

 

Tendo tal registo corrido apenas nos princípios de 2014, na sequência de deliberação da CMC 

que entrou em funções em outubro de 2013. 

 

Como resulta dos elementos contabilísticos  e dos relatórios de contas presentes à CMC o 

resultado negativo no ano de 2013 foi de 300 338,82€. 

 

E isto apesar de, aparentemente, a empresa só ter tido atividade em 2 meses de 2013, se é que 

a teve efetivamente. 

 

Para além disso, há questões relativas ao património próprio da empresa e ao que por ela era 

gerido que importa esclarecer; bem como importa esclarecer as questões relativas ao pessoal 

contratado e suas eventuais relações com a CMC.  

 

D: Proposta  

 

Dos elementos disponíveis parece inequívoca a existência de responsabilidades de diversa 

natureza que importa apurar. 

 

Na verdade, não pode a CMC ficar indiferente à situação, atentos os custos de toda a ordem 

para o erário público municipal e ao incumprimento de deliberações camarárias, 

designadamente, no que respeita à de março de 2013 que determinou a sua liquidação, com a 

prática dos atos necessários. 

 

Tal justifica, por isso, que se proceda a uma auditoria cujo âmbito deverá abranger, quer as 

circunstâncias que determinaram a criação da empresa, quer  a forma como a mesma foi gerida 

ao longo dos tempos, quer no plano do cumprimento do seu objeto social, quer no plano 

económico, patrimonial, financeiro e do pessoal.  

 

A autoridade com competência para realizar a dita auditoria é, salvo melhor opinião,  a  

Inspeção -  Geral de Finanças ( IGF ),  face à natureza da empresa e às atribuições que lhe são  

cometidas pela lei nº 96/2012 de 23 de abril , nomeadamente, pelas disposições conjugadas do 

seu art. 2º nº 1 e nº 2 al. f). 



 

 

 

 

È este o meu contributo, estando disponível para qualquer colaboração que vª exª entenda 

pertinente para a melhor concretização da proposta , desde que, para o efeito, me seja 

disponibilizada toda a  pertinente informação. 

 

 

Com os melhores cumprimentos e consideração, também pessoal 

                                          

José Augusto Ferreira da Silva    



 

 

 

 

 

 

 

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. 

6. Em face disso, requer-se a V. Excia. seja dado conhecimento ao requerente do 

relatório de execução. 

7. Por outro lado: 

8. 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”. 

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

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

10. Em face do exposto, requer-se, igualmente, a V. Excia. se digne informar o requerente 

se houve qualquer apoio financeiro/custo suportado pelo Município de Coimbra com 

tal iniciativa e, em caso afirmativo, a que título e a quem foi concedido, bem como dos 

eventuais documentos de suporte e respetivo relatório de execução.  

 

 

E.D. 

Coimbra, 23/06/2014 

 

 

O Vereador do CPC 



 

 

 

 

 

Exmº Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de COIMBRA 

 

O grupo de Cidadãos, denominado CIDADÃOS POR COIMBRA, concorrente às últimas 

eleições para as autarquias locais ( Setembro de 2013), 

 

vem expor e requerer o seguinte a vª exª: 

  

1º 

O grupo de cidadãos requerente elegeu, para além do mais, um vereador à  Câmara 

Municipal. 

2º 

Vereador esse que não tem qualquer pelouro atribuído. 



 

 

3º 

Por esse facto, o grupo de cidadãos requerente é titular do direito de oposição, por força 

das disposições conjugadas dos nºs 2 e 3 do art 3º da Lei nº 24/98, que estabelece o 

Estatuto do Direito de Oposição.  

4º 

Por força do nº 1 do art. 4º de tal Lei “ Os titulares do direito de oposição têm o direito de 

ser informados regular e directamente pelos correspondentes órgãos executivos sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a sua actividade” 

. E no seu nº 2 estabelece-se que: “As informações devem ser prestadas directamente e em 

prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativos dos partidos políticos e demais 

titulares do direito de oposição”. 

5º 

No nº 1 do art. 10º da mesma Lei nº 24/98: 

 “1 - O Governo e os órgãos executivos das Regiões Autónomas e das autarquias 

locais elaboram, até ao fim de Março do ano subsequente àquele a que se refiram, 

relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

constantes da presente lei.  

2 - Esses relatórios são enviados aos titulares do direito de oposição a fim de que 

sobre eles se pronunciem”. 

6º 

O que ainda não aconteceu até esta data, sendo certo que, também não se conhece, por 

qualquer outra via, se o relatório existe e, em caso afirmativo, qual o seu conteúdo. 

 

 

Pelo que, vem requerer a vª exª que se digne dar conhecimento do dito relatório de 

avaliação, em cumprimento do que se estabelece legalmente. 

 



 

 

 
 

PROPOSTA 

Considerando que: 

 

1. As construções que constituem os denominados “ Jardins do Mondego” são uma indescritível 

nódoa negra que ameaça eternizar-se na paisagem urbana de Coimbra.  

2. Que a decisão judicial, segundo informação correntemente veiculada ao público, já transitou  em 

julgado há cerca de um ano. 

3. Que, até este momento, a CMC não teve qualquer conhecimento do que está a ser feito com 

vista a dar execução plena a tal decisão judicial, bem como a promover  a conclusão da obra 

pelo respetivo promotor , com respeito pela legalidade,  

ao abrigo do na al. a) do nº 1 do art. 5º do Regimento das Reuniões deste órgão, venho  

apresentar a seguinte proposta, com vista a que a mesma seja agendada para apreciação e 

deliberação na próxima reunião ordinária: 

 

que seja presente à reunião da Câmara o processo dos denominados “ Jardins do 

Mondego”  com vista a serem tomadas as medidas adequadas a dar execução à 

decisão judicial, bem como a promover  a conclusão da obra pelo respetivo promotor, 

em prazo a fixar.  

 

 

Coimbra, 06.10.2014 

 

O vereador do CPC 

                                                                                   

José Augusto Ferreira da Silva  



 

 

 
PROPOSTA 

 

Considerando que: 

1. Na reunião da CMC de 28.10.2013 se deliberou permitir a presença dos jornalistas nas reuniões. 

2. Que tal presença só faz sentido se os mesmos jornalistas puderem acompanhar as discussões 

com conhecimento dos documentos que os suportam, sem prejuízo da salvaguarda de 

restrições relativamente aos classificados como  confidenciais.  

3. Que esse conhecimento ( acesso às fontes) é, absolutamente, essencial ao cabal direito a 

informar e a ser informado. 

4. Que com isso se garante a igualdade de todos os meios de comunicação social no acesso às 

fontes , possibilitando uma  informação mais rigorosa e que  salvaguarde a transparência e o 

interesse público subjacentes ao direito a informar e ser informado, previsto na Constituição 

da República Portuguesa e na Lei de Imprensa, 

5. Que, aliás, esta prática já foi seguida em anterior ou anteriores mandatos deste órgão; 

6. ao abrigo do na al. a) do nº 1 do art. 5º do Regimento das Reuniões deste órgão, venho  

apresentar a seguinte proposta, com vista a que a mesma seja agendada para apreciação 

e deliberação na próxima reunião ordinária: 

 

Que com a antecedência razoável relativamente ao início das respetivas reuniões 

ordinárias, seja dado conhecimento aos órgãos de comunicação social  do teor dos 

documentos em discussão, com exceção dos que forem classificados como 

confidenciais, por despacho fundamentado do Presidente da Câmara Municipal.    

 

Coimbra, 06.10.2014 

 

O vereador do CPC 

                                          

José Augusto Ferreira da Silva  



 

 

 

Exmº Sr.  

     Presidente da Câmara Municipal de Coimbra  

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador do CPC, tendo em consideração o teor do documento 

anexo com as conclusões e propostas da discussão pública promovida por este Movimento Cívico, que 

aqui se dá por reproduzido,  

 

 

vem,  ao abrigo do disposto no nº 3 do art. 9º do Regimento, requerer que o mesmo seja colocado à 

discussão e deliberação , quando o assunto seja de novo presente à Câmara Municipal de Coimbra.  

 
 
Coimbra, 14.11.2014 
 
O vereador do CPC 
 
 

 

 

                                          

José Augusto Ferreira da Silva 



 

 

DISCUSSÃO PÚBLICA SOBRE O TERREIRO DA ERVA 

CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

O movimento cívico CIDADÃOS POR COIMBRA (CPC) promoveu no 

passado dia 4 de novembro de 2014 no Terreiro da Erva uma sessão pública 

sobre a proposta de requalificação deste importante espaço da cidade 

apresentada na sessão de 06.10.2014. E fê-lo depois de ter constado a falta de 

interesse e de iniciativa da CMC em promover a discussão a que estava 

obrigada por deliberação de 06.10.2014.  

Tal sessão que não contou com a participação de nenhum técnico da 

autarquia, designadamente do arquiteto autor do projeto,  por recusa de 

autorização transmitida pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara 

Municipal de Coimbra ao vereador do CPC contou com a presença de mais de 

5 dezenas de participantes, entre os quais se encontravam arqueólogos, 

historiadores de arte, arquitetos, comerciantes  e moradores locais. 

Apesar da ausência do autor do projeto, face àquela recusa de autorização, 

houve um amplo debate, donde foi possível concluir:  

i) pela necessidade urgente em requalificar o Terreiro da Erva, atento 

o seu estado de deplorável degradação, integrando-o no conjunto da 

requalificação da Baixa de Coimbra; 

ii) pela existência de registos materiais sob o actual pavimento do 

Terreiro da Erva de uma igreja cuja fundação remonta ao séc. XI e 

que esteve em funcionamento até ao séc. XVII; 

iii) que é dever do município permitir, facilitar e estimular  o estudo do 

património da cidade, até por imperativos legais que podem atrasar e 

aumentar a complexidade de qualquer obra feita naquele espaço, 

havendo sempre e o risco de tal acarretar custos acrescidos; 



 

 

iv)  que é de enorme probabilidade que qualquer movimentação de 

terras no local ponha a descoberto esses materiais; 

v) que após a sondagem arqueológica já efectuada é possível a 

utilização de meios mecânicos numa escavação arqueológica do 

local, abreviando, e muito, a sua duração; 

vi) que deve ser definido com rigor e clareza um programa claro para o 

espaço, onde sejam  definidos  os fins específicos a que se vai 

destinar, dado que daí decorre necessariamente o tipo de 

requalificação que deve ser efetuada, tendo em consideração a 

proximidade e ligação à  Rua da Sofia classificada como património 

mundial pela Unesco, bem como da Judiaria Nova; 

vii) que as diversas associações que têm sede ou equipamentos no 

Terreiro da Erva e vias adjacentes, apesar da relevância da sua 

atividade no terreno, não foram auscultadas sobre o projeto; 

viii) que o mesmo aconteceu com a generalidade dos moradores e 

comerciantes locais; 

ix) que o projecto arquitectónico deve teve ter em consideração o 

resultado de uma cuidada auscultação dos moradores e 

comerciantes, de forma a, por exemplo, acautelar as suas 

necessidades de cargas e descargas ou de acesso às suas habitações; 

x) que importa salvaguardar  os financiamentos necessários à 

concretização do projeto;  

 

Propõe-se à CMC que delibere:  

a. solicitar a colaboração do Departamento de História, Estudos 

Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra,  para, em conjunto com os 



 

 

arqueólogos do Município, se proceder a uma correcta escavação 

do espaço onde se encontra a antiga igreja de S. Justa; 

b.  a partir daí, definir o interesse, ou não, em manter visíveis e 

integrados na futura praça os materiais que esteticamente possam 

enriquecer o local, face aos fins específicos a que se venha a 

decidir para o mesmo, com ampla auscultação pública, 

designadamente,  aos moradores e comerciantes do Terreiro da 

Erva e vias adjacentes de forma a ajustar o futuro espaço às suas 

necessidades; 

c. dar execução adequada a todos os procedimentos de projeto e 

execução necessários à concretização da obra em colaboração 

com o bem como do DARQ  da FCTUC ( Departamento de 

Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra ).  

 

 

Coimbra, 14 de novembro de 2014  

 

O vereador do CPC 

                                          

 

  

 



 

 

 
Exmº Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra  

 
 
José Augusto Ferreira da Silva, 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  

 

José Augusto Ferreira da Silva  

 
 

 



 

 

Exmº Sr.  

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, vereador eleito pelo CPC, vem expor e 

requerer a vªexª o seguinte: 

 

1. Na rua dos Combatentes, nesta cidade, o prédio com o  n.º de polícia 150, apresenta, 

desde há vários anos, o estado que as duas fotografias que se anexam documentam.  

2. O prédio em causa aparenta estar completamente concluído e habitado.  

3. Aquela rede e respetivos suportes, que não se crê estarem licenciados, não só contendem 

com a fruição do espaço público, como consituem, sobretudo, um atentado às mais 

elementares regras urbanísticas. 

4. O requereente já suscitou a questão numa das anteriores reuniões da CMC sem que 

tenha obtido qualquer esclarecimento. 

5.Por esse facto, com vista ao pleno exercício das suas funções, requer a Vª Ex.ª se digne 

informá-lo se já foram ou estão a ser tomadas as medidas adequadas à resolução do 

problema e , em caso afirmativo quais; em caso negativo a razão para a omissão de atuação 

municipal.  

 

 

Junta:2 fotografias. 

 

 

E. D. 

 

Coimbra, 27 de fevereiro de 2015 

 
O vereador do CPC 

 



 

 

 

Exmº Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, eleito pelo 

grupo CIDADÃOS POR COIMBRA, vem, ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do art. 5º 

do Regimento das Reuniões deste órgão, apresentar a seguinte proposta:  

 

Considerandos:  

 

1.  É do conhecimento geral que importantes parcelas da nossa cidade, designadamente, 

no denominado Centro Histórico ( Alta e Baixa) se encontram em estado de enorme 

degradação e mesmo ruína que se tem vindo a acentuar ano após ano. 

2.  E isto porque a requalificação urbana, em particular do denominado Centro 

Histórico, nunca constituiu verdadeiramente um objetivo programático do Município 

de Coimbra, que deveria ser absolutamente incontornável. 

3. Ao invés, sucessivas governações municipais, através, designadamente, do incentivo a 

uma construção desordenada e de fraca qualidade nas periferias,  promoveram o 

afastamento dos cidadãos do centro de modo que este se foi desertificando, com as 

conhecidas consequências, designadamente, para a atividade social e comercial desta 

importante zona da cidade.   

4. As responsabilidade decorrentes da classificação da Universidade, Alta e Sofia pela 

Unesco em 2013 deram uma grande esperança aos nossos concidadãos de que a partir 

dai tudo seria diferente.  

5. Acontece que, quase dois anos passados da classificação  e cerca de ano e meio após a 

entrada em funções da atual Câmara Municipal torna-se claro que a requalificação 

urbana não constitui um objetivo programático estratégico da maioria que tem a 

responsabilidade governativa municipal. 

6. Com grave prejuízo para as atividades profissionais e industriais ligadas á 

requalificação, para o desenvolvimento turístico, para a atracão de novos moradores,  

e, consequentemente para o comércio que deles dependem, etc.       



 

 

7. Paradigmático de tudo isto, é a situação a que se sabe ter chegado a SRU e o 

secretismo que tem sido feito pelo senhor Presidente da Câmara  em torno desta 

entidade, pese embora as frequentes insistências efetuadas pelo ora proponente, com 

vista a que este assunto seja debatido.  

8. Na verdade, tendo a SRU sido constituída com o fim específico de promover a 

reabilitação urbana, da sua atividade pouco se sabe, a não ser que se encontra em 

estado de aparente paralisia. 

9. Ora, fazendo o Município de Coimbra parte do corpo societário, não é aceitável que 

os vereadores não saibam, com rigor, o que se passa com esta entidade que deveria ser 

fundamental para a requalificação urbana. 

 

PROPOSTA:  

em face do exposto,  proponho que seja agendada para a próxima reunião ordinária: 

i)  a discussão do tema da requalificação urbana  a desenvolver na cidade de Coimbra; 

ii) a discussão sobre o estado atual da SRU, para o que deverá ser previa e atempadamente  

prestada a devida informação escrita pelo Presidente da Sociedade, que deverá ser convidado a 

estar presente na reunião, a fim der prestar os esclarecimentos que se mostrem necessários.  

 

 

Coimbra, 16.03.2015 

 

 

O vereador do CPC  

 

 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva  

 

 



 

 

 

Exmº Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, eleito pelo 

grupo CIDADÃOS POR COIMBRA, vem, ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do art. 5º 

do Regimento das Reuniões deste órgão, apresentar a seguinte proposta:  

 

Considerandos:  

 

1.  Com base na análise de informação prestada pela sociedade há cerca de um ano foi 

suscitada a questão da sua conformação com os critérios da Lei nº 50/2012, que nos 

termos do seu art. 62º, impõe a dissolução obrigatória das empresas locais, quando se 

verificam os pressupostos aí estabelecidos.  

2. A ocorrer, de facto, tal situação ela é de enorme gravidade dada a importância para a 

concelho e para a região do Parque Tecnológico que gere. 

3. O que imporá a tomada de medidas atempadas com vista a que possa ser ultrapassada  

4. Apesar disso e pese embora os recorrente pedidos de informação efetuados pelo ora 

proponente não voltou tal assunto a ser alvo de discussão ou de informação adequada, 

como se tais matérias fosse reservadas ao conhecimento do Presidente da Câmara.   

 

PROPOSTA:  

em face do exposto,  proponho que seja agendada para a próxima reunião ordinária a 

discussão sobre o estado atual da sociedade IPARQUE E.M. SA, para o que deverá ser previa 

e atempadamente prestada a devida informação. 

 

Coimbra, 16.03.2015 

 

O vereador do CPC  

José Augusto Ferreira da Silva 



 

 

 

Exmº Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de 

COIMBRA 

 

O grupo de Cidadãos, denominado CIDADÃOS POR COIMBRA, concorrente às últimas 

eleições para as autarquias locais ( Setembro de 2013),  representado pelo seu coordenador  e 

Vereador da CMC  José Augusto Ferreira da Silva,  

 

vem expor e requerer o seguinte a vª exª: 

  

1º 

O grupo de cidadãos requerente elegeu 4 deputados à Assembleia Municipal de Coimbra e um 

vereador à  Câmara Municipal de Coimbra 

2º 

O vereador eleito, como é sabido,  não tem qualquer pelouro atribuído. 

3º 

Por esse facto, o grupo de cidadãos requerente é titular do direito de oposição, por força das 

disposições conjugadas dos nºs 2 e 3 do art 3º da Lei nº 24/98, que estabelece o Estatuto do 

Direito de Oposição.  



 

 

4º 

Nos termos do nº 1 do art. 4º de tal Lei “ Os titulares do direito de oposição têm o direito 

de ser informados regular e directamente pelos correspondentes órgãos executivos 

sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a 

sua actividade” . E no seu nº 2 estabelece-se que: “As informações devem ser prestadas 

directamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativos dos 

partidos políticos e demais titulares do direito de oposição”. 

5º 

Acresce que, nos termos do art. 5º da mesma lei os titulares do direito de oposição têm o 

direito a ser ouvidos, em consulta prévia, sobre as propostas dos respetivos orçamentos e 

planos de atividades. 

6º  

No nº 1 do art. 10º da mesma lei nº 24/98 estabelece-se que: “ 1. O governo e os órgãos 

executivos (…) das autarquias locais elaboram, até ao fim de Março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do 

respeito pelos direitos e garantias constantes da presente lei”. E no nº 2: “ Esses 

relatórios são enviados aos titulares do direito de oposição a fim de que sobre eles se 

pronunciem”. 

7º 

À Câmara Municipal compete, nos termos da al. yy) do art. 33º da Lei nº 75/2013 “Dar 

cumprimento  ao Estatuto do Direito de Oposição”.  

8º 

E ao presidente da Câmara Municipal, de acordo com a al. u) do art. 35º da mesma lei , 

compete: “ Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a 

publicação do respetivo relatório de avaliação”.  

9º 

Acontece que vª exª não deu cumprimento ao estatuto do direito de oposição no que concerne 

ao ano de 2014, em violação da lei e pese embora o que lhe foi requerido pelo CPC em 

11.09.2014; 

10º 

E até este momento, 



 

 

xi) não deu cumprimento à obrigação de informação decorrente do citado art. 4º da 

Lei nº 24/98, nem promoveu a consulta prévia, nos termos e para os efeitos do 

art. 5º, nem elaborou e  procedeu ao envio do relatório referido nos nºs e e 2 do 

art. 10º  do mesmo diploma legal,  relativamente ao grupo de cidadãos Cidadãos 

Por Coimbra, pese embora o prazo já tenha terminado no dia 31.03.2015; 

xii)  nunca levou a discussão na Câmara Municipal o assunto a fim de que esta possa 

dar satisfação à competência que a lei lhe confere ( art. 33º, 1, al yy);  

11º 

Em face do exposto, requer-se a vª exª se digne dar, de imediato,  cumprimento integral ao 

Estatuto do Direito de Oposição , nos termos estabelecidos na lei,  como é seu dever.   

 

Espera Deferimento 

Coimbra, 22 de junho de 2015 

O Coordenador do grupo de cidadãos Cidadãos Por Coimbra e vereador da CMC 

( José Augusto Ferreira da Silva ) 



 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, vem, ao abrigo do disposto na al. a) do nº 

1 do art. 5º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, apresentar a seguinte proposta relativa à 

consagração do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO no Município de Coimbra: 

 

Considerando que:  

a) o requerente apresentou uma proposta sobre este assunto que foi levada à reunião de Câmara 

de 27.01.2014, aí tendo sido deliberado: “Tomar conhecimento da proposta, a qual poderá 

ser objeto de contributos com vista ao seu aperfeiçoamento “; 

b) o requerente voltou a apresentar uma proposta aperfeiçoada sobre a mesma questão, em 

05.05.2014; 

c) até este momento tal proposta não foi   trazida à discussão da CMC, pese embora tenha 

decorrido mais de um ano; 

d) a Assembleia Municipal na sua reunião de 15.07.2014 deliberou ( deliberação nº 40/2014)  

“Recomendar à Câmara Municipal que promova a organização do processo tendente à 



 

 

consagração do orçamento participativo, em ordem à elaboração do orçamento de dois 

mil e dezasseis”;  

e) por força do disposto na al. c) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013 de compete à Câmara 

Municipal “ Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal as opções do 

plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas revisões”, estando, por isso, 

dentro das suas competências promover e dar execução ao ORÇAMENTO; 

f) a Constituição da República Portuguesa, no seu art. 2º estabelece que “ A República 

Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 

pluralismo de expressão e organização política democrática, no respeito e na garantia 

da efectivação dos direitos fundamentais e na separação e interdependência de 

poderes, visando a democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da 

democracia participativa”; também no seu art. 109º a CRP estabelece que: “ A participação 

directa e activa de homens e mulheres na vida política constitui  condição e 

instrumento fundamental da consolidação do sistema democrático;  

g) o aprofundamento da democracia participativa, sendo um desígnio constitucional, impõe-se 

como obrigação a todos os entes públicos e privados, com especial destaque para os órgãos de 

poder local dada a sua particular proximidade das populações locais cujos interesses e direitos 

lhes cumprem, em primeira linha, promover, garantir e defender; 

h) a democracia participativa é essencial para incentivar o diálogo entre os eleitos, os órgãos da 

democracia representativa e os respetivos técnicos e os cidadãos e a sociedade civil organizada, 

com vista a uma melhor governação e à prossecução de um desenvolvimento sustentável que 

sirva as populações locais; 

i) a democracia participativa é reconhecidamente um meio de favorecer políticas locais rigorosas 

e transparentes, envolvendo os cidadãos e, com isso, ganhando eficácia no que respeita à 

afetação dos recursos públicos; 

j) a experiência de muitos municípios, quer a nível internacional, quer a nível nacional, tem sido 

extremamente positiva, com excelentes resultados práticos obtidos, quer no que respeita à 

participação cidadã, quer no que concerne à melhoria da governação local; 

k)  a democracia participativa é um complemento essencial da democracia representativa, 

contribuindo para inverter o ciclo de afastamento dos cidadãos da vida política, com expressão 

cada vez mais acentuada na abstenção eleitoral, sob as mais diversas formas; 

 

 A Câmara Municipal de Coimbra delibera: 

 



 

 

1. Promover a organização do processo tendente à consagração do ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO, com efeitos a partir do ano de 2016, inclusive, na sua forma deliberativa, 

abrangendo todo o concelho de Coimbra e afetando uma verba de valor variável entre o 

mínimo de 5% e o máximo de 10% do Orçamento de Investimento;    

2. Constituir uma Comissão composta por um representante de cada força política representada 

na Câmara com o fim de: 

 

I) elaborar o projeto de CARTA DE PRINCÍPIOS e o REGULAMENTO DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO  DE COIMBRA e 

propor a composição de uma comissão técnica para a concretização de todo o 

processo do ORÇAMENTO PARTICIPATIVO;  

II) acompanhar todo o processo de execução do Orçamento Participativo desde o 

seu lançamento público que não deverá ocorrer após 31 de julho de 2015 até à 

sua efetiva consagração prática no Orçamento de 2016.  

 

 

Coimbra, 22.06.2015 

 

O Vereador do CPC 

José Augusto Ferreira da Silva  



 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Coimbra 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador eleito pelo CPC, vem, ao abrigo do disposto na al. 

a) do nº 1 do art. 5º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, apresentar a seguinte 

proposta: 

1. Como é do conhecimento de vª exª e de toda a Câmara o requerente tem suscitado 

a questão da edificação dos chamados “ Jardins do Mondego” dada a relevância 

que a sua resolução tem para a cidade e que dispensa qualquer outra consideração 

complementar. 

2. A última vez que suscitou a questão foi na reunião camarária de 11.05.2015. 

3. Nessa ocasião, vª exª comunicou à CMC, para além do mais o seguinte: “ (…) 

quando, entretanto, se tomou conhecimento através do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Coimbra, no dia 7 de maio, de um documento relevante para o desenrolar do processo. Sobre este 

documento em causa, acrescentou que foram dadas orientações aos serviços para analisarem 

urgentemente todo o dossiê, atualizando-o. Preferiu não trazer ao Executivo uma informação que 

não tivesse sido devidamente elaborada e sem englobar as várias hipóteses de trabalho, bem como a 

segurança técnica e jurídica indispensável. Qualquer decisão que a Câmara Municipal tome sobre 

o assunto tem de o fazer em circunstâncias muito próprias, de modo a que tenha validade, frisou”. 



 

 

4. Acontece que, entretanto, já passaram mais de 2 meses, sem que o assunto se 

mostre agendado. 

5. Pelo que, se requer o agendamento desta matéria, nos termos regimentais supra 

referidos.   

 
E. D. 

Coimbra, 13 de julho de 2015 

O vereador do CPC 

( José Augusto Ferreira da Silva ) 

José Augusto Ferreira da Silva  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, eleito pelo 

grupo CIDADÃOS POR COIMBRA, vem expor e requerer o seguinte a Vª Exª:  

 

1. Em 26.05.2014 o requerente apresentou, ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do art. 5º 

do Regimento das Reuniões deste órgão, uma proposta, com vista a que a mesma fosse 

agendada para apreciação e deliberação na reunião ordinária seguinte:  

 

“ 

Considerandos:  

 

1. O programa Pólis Coimbra, por razões que não importa por agora apurar,  teve uma execução muito limitada, quer na 

margem esquerda, quer na margem direita do rio Mondego.  

2. Na margem esquerda desde a Ponte Santa Clara até ao Exploratório Infante D. Henrique; na margem direita, desde o 

parque Dr. Manuel Braga até ao Pavilhão de Portugal.  

3. O projeto global  previa uma área de intervenção muito mais alargada, que genericamente se situava entre a Ponte de Sta 

Clara e a Ponte Rainha Santa Isabel.  

4. Na margem direita, a montante do Pavilhão Centro de Portugal, ficou uma extensa área, totalmente abandonada, 

insalubre e insegura.    

5. O CPC bateu-se pela limpeza desses terrenos. 

6. Pode-se constatar que existem lá trabalhos, atualmente. Mas, ao que se vê, estão a ser utilizados maquinismos pesados que 

parece estarem a levar tudo a eito, destruindo todo o coberto vegetal, sem que se vislumbre o propósito de tal ação e se a 

mesma foi devidamente acompanhada e autorizada pela CMC e pelas demais entidades competentes.  



 

 

7. Mas chegado este momento, importa olhar para o futuro, de modo a que não sejamos confrontados com mais um triste facto 

consumado dos que pululam pela cidade e a descaraterizam. 

8. E o futuro não pode deixar de ser o alargamento do denominado PARQUE VERDE, espaço de lazer , recreio e 

pulmão de uma cidade que se quer moderna e com boa qualidade de vida. 

9. Sendo certo que existem estudos e projetos que já englobam esse território e que, seguramente, poderão ser utilizados, ainda 

que com as atualizações que se mostrarem pertinentes.  

 

PROPOSTA: 

 

Em face do exposto, a Câmara Municipal delibera que sejam estabelecidos, a partir de agora, os procedimentos legais e instrumentos 

financeiros adequados ao alargamento do PARQUE VERDE DO MONDEGO (margem direita) com a utilização dos terrenos 

marginais situados entre o Pavilhão Centro de Portugal e a Ponte Rainha Santa Isabel. “ 

2. Como tem acontecido até este momento com a generalidade das propostas por si 

apresentadas, a mesma foi ignorada nunca tendo o assunto sido agendado para apreciação e 

deliberação camarária. 

3. Tal matéria é da mais alta relevância para o desenvolvimento harmonioso da nossa cidade, 

sendo certo que o espaço então desmatado se encontra a ser utilizado, atualmente, para fins 

agrícolas.  

4. Pelo que, se renova o pedido de agendamento da proposta transcrita no ponto 1, nos 

termos da supra citada disposição regimental.  

 

 

Coimbra, 10.07.2015 

 

 

O vereador do CPC  

 

 

 

 

José Augusto Ferreira da Silva  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

6. Por outro lado: 

7. 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”. 

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

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

houve.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Por outro lado, ainda: 

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.   

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

a maior urgência.  

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

 

 

 

E.D. 

Coimbra, 10/07/2014 

 

 

O vereador do CPC 

 

 


