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Ordem do dia Ata n.º 24 

Ponto n.º 16  2022.11.17 

 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – 

REGULAMENTO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR – FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE XADREZ | CAMPEONATO NACIONAL DE SEMIRRÁPIDAS 

2022 - Presente a proposta do Senhor Vereador Joel Costa, acompanhada do mapa dos 

apoios a conceder, em anexo. ---------------------------------------------------------------------  

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

Deliberação - A Câmara Municipal delibera celebrar um Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com a Federação Portuguesa de Xadrez, conforme minuta 

já deliberada, e a atribuição dos apoios previstos no mapa em anexo, em conformidade 

com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, 12 de setembro. 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.  -----------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA  
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ | CAMPEONATO NACIONAL DE SEMIRRÁPIDAS 2022 
 

Considerando que: 

As atribuições das autarquias, no âmbito do apoio à promoção desportiva, nos termos do disposto nas
alíneas o), f) e u) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada;

 
O Município reconhece que a promoção de apoio ao Desporto, consubstanciado na criação de condições da 

prática desportiva, é uma das competências e obrigações das autarquias locais na prossecução de interesses próprios, 
comuns e específicos das populações respetivas e, designadamente, no direito a uma política desportiva consignada 
no princípio constitucional do Desporto para Todos; 

 
A Lei de Bases do Sistema Desportivo, Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, n.º 3 do art.º 46.º, veio obrigar a 

que os apoios e comparticipações financeiras atribuídos pelas autarquias locais às entidades que integram o sistema 
desportivo sejam titulados por protocolos e/ou contratos-programa de desenvolvimento desportivo; 

 
O Regulamento de Apoio ao Desporto Amador, designado por RADA, prevê a possibilidade de o Município 

conceder apoio logístico e financeiro às atividades e projetos com vista à execução de planos de ação pontuais, 
destinados a promover e divulgar a atividade física e o desporto, a organização de competições desportivas de 
interesse público (n.º1 do art.º 7º), através da celebração de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, e 
desde que cumpridos os pressupostos legais; 

 A Federação Portuguesa de Xadrez, de utilidade pública (DL144/93, de 26 de abril) e com o número de 
identificação de pessoa coletiva 501 617 078, solicitou apoio para a realização do Campeonato Nacional de 
Semirrápidas - Xadrez, o qual decorrerá nos dias 19 novembro de 2022, na Escola Secundária de Felgueiras, 
tendo concluído a sua candidatura em conformidade com parecer técnico dos serviços competentes. 

Nos termos do art.º 5.º do Decreto-lei n.º41/2019, de 24 de março, e para efeitos do disposto nos n.os 1 e 
2 do art.º 46.º da Lei n.º5/2007, de 16 de janeiro, são considerados eventos desportivos de interesse público, as 
manifestações que integrem os quadros competitivos nacionais ou internacionais. 

Proponho que: 

A Câmara Municipal, delibere celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, 
conforme minuta já deliberada pelo órgão, e a atribuição dos apoios previstos no mapa em anexo, em conformidade 
com o disposto na alínea u) do n.º1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, 12 de setembro. 

 
 Felgueiras, 17 de outubro de 2022. 
 

Vereador do Pelouro do Desporto 
(Despacho n.º 011/2021, de 20 de outubro) 

 
 
 

(Joel Costa) 
À reunião de Câmara. 

O Presidente da Câmara, 

 

 

(Nuno Fonseca) 



Nome: Federação Portuguesa Xadrez

Estimativa Total do Apoio

150,00 €

2.000,00 €

2.150,00 €

Mapa

Descrição dos Apoios Serviço Consultado

Evento: Campeonato Nacional Semi-Rápidas| 19 NOV 2022

Comparticipação Financeira Divisão Gestão Financeira

TOTAL

Cedência de materiais e apoio logístico Serviços de Desporto
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