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Aorruon

Considerando que:

Por deliberação tomada em reunião de zg de fevereiro do corrente ano, a Câmara

Municípal decidiu atribuir ao Atlético Clube da Póvoa de Varzim um subsídio no

valor de 12.50o,oo c (doze mil e quinhentos euros), destinado a apoiar o

desenvolvimento do seu Plano de Atividades durante o primeiro semestre do

corente ano de zoz't;

Em execução daquela delíberação, foi celebrado o Contrato-Programa de

a

a

a

Desenvolvimento Desportivo - no dia z6 de fevereiro;

Terminado o primeiro semestre, atenta a evolução positiva no contexto

epidemiológico da Covid 19 e a retoma total da atividade desportiva em contexto

competitivo, justifica-se que seja atribuído o apoio financeiro correspondente ao

segundo semestre do corrente ano;

o MuNtcípto on Povon DE VARZIM, Pessoa Colectiva n.o 5o6.74t 40o, representado pelo

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Luts DtRivtRtlrNo DE CARVALHo Bnrrsrn, em execução

da deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 6 dejulho de 2021 e

o ArlÉrtco CLuar oR Povon Dt VnRzttvt, com sede na Rua Tomé de Sousa, n.o zr6-A, nesta
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cidade, Pessoa Coletiva n.o 5r0.366.r7r, neste acto representado pelo Presidente da

Direcçã0, Luís FrLrpr LounrrRo Novo,

nos termos do disposto nos artigos 33.o, n.o 4, alínea u) do RegimeJurídico das Autarquias

Locais (Lei n.o 75f zot3, de'rz de Setembro), e em cumprimento do Decreto-Lei n.o

zTgf zoo9, de r de Outubro (diploma que estabelece o regime jurídico dos contratos-

programa de desenvolvimento desportivo) ,

mantendo inalterado o CorurRnro-PRocnnuR or DrsrruvolvtMENTo DrspoRrrvo formalizado

em z6 de fevereiro do corrente ano,

celebram e reciprocamente aceitam a Adenda a esse título contratual que se rege pela

seguinte cláusula:

Unrcn

O Murutcípto on Povon De VnRztivt, reconhecendo o interesse público da atividade e dos fins

prosseguidos pelo ArLÉrtco Cluse DA PovoA Dr VRRzrwr, compromete-se a prestar apoio

financeiro a esta associação, através de subsídio, no valor de rz.5oo,oo € (doze mil e

quinhentos euros), destinado a apoiar a prossecução do objetivo definido na Cláusula

Primeira do Contrato-Programa de z6 de fevereiro do corrente ano, visando a atividade

desenvolvida pelo ArLÉrtco Cluer on Povon or VnRznrr na formação desportiva da

juventude, durante o segundo semestre do corrente ano de zo2t, a liquidar em seis

prestaçÕes mensais.

lnronunçÃo FTNANCETRA RELATIvA Ao ENCARGo RESULTANTE oR Aorruon

. Rubrica do Orçamento do Município: o4f o4.o7.or.ot;
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o Q CABIMENTo oRçAMENTAL tem o número ztgS e o coMpRoMtsso tem o número 2426.

Em cumprimento da legislação em vigor, o ArLÉrrco Cr-ugr on Povon oe VRRzrnrr apresentou:

1. Declaração comprovativa da regularização da situação contributiva para com a

segurança social;

z. Declaração comprovativa da situação tributária regularizada.

Feito em duplicado, ficando um exemplar em poder de cada uma das entidades, na Póvoa

de Varzim, no dia 7 de julho de zozl.

o O PÌESIDENTE DA DIREcçÃo Do ACPV,

/^-'' fuu Â*- vf6*'
LUíS BAIISTA Luts FtLtpr LouRErno Novo
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