Contrato n.o O1t/2O2L
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Entre Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e ATM Madeira
E celebrado o presente

contrato, entre

A FEDERAçÃo qoR-TUÇUESA DE TÉNIS DE MESA-, pessoa coletiva de direito privado,
iirular do estaturo de util,dade oública desportiva, concedido através de Despacho no 55/93,
de 29 de novembro, publicado na 2.a Sér;e do Diárìo da República no 288, de 1l de
dezembro, com sede na Rua Padre Luis Aparício, 9 - 50, 1f 50-248 LISBOA, NIPC
501547584, aqui representada por Pedro lvliguel Gaspar Dias l.'1ou:a, na qualidade de
Presidente, adiante designada cor 1.o OUTORGANTE.;

E

A ASSOCIAçÃO DE TÉNIS DE MESA DA MADEIR'A, pessoa coletrva Ce direito privado,
com sede Rua de São João 2BB 9OOO-79O FUNCHAL , NIPC 577030665, aqui
representada por Paulo Jorge Melim, na qualrdade de Presidente, adiante designada por
2.o OUTORGANTE

Consrderando

a)

Que

;

r

a Lei no 5/2OO7, de 16 de janeiro (Ler de

Bases da Atrvrdade Físrca e do

desporto)

-

Defir:e a orientação base do deservoivin'en:o da at "'idade física e desporto;
Estabelece o novo modelo ce organrzação das Federações desport vas,
Associações terrttorìa:s (distritais ou regiona s);

Determina que estas entrdades tên de iossuir ccntabilrdade oi-ganizada
segundo as ncrmas do Plano Oficial ae ConlabrliCade, bem ccmo a
obngatoriedade de cumprÌmento das obr çações corn a Autorrdade Trr butárra
e Aduaneira e conì a Segurança Soctal;

-

Estabelece corno pnncípro de financian'e.to da airvidade despoctva os
conti-atos programa Ce desenvolvr:nento desporttvo.

(

{\b
n.o 27312OO9, de 1de outubro

-

Regime Jurídico dos

b)

O disposto no Decreto-Lei

c)

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo;
eue a 1a Outorgante atua na qualidade de Federação Desportìva de uma modalidade
desportiva (Ténis de Mesa) com o estatuto de Utilidade Pública Desportiva e que a 2a
Outorgante é uma associação territorial de clubes (vulgo associação distrital ou

d)

regional), estando inscrito como associado efeito ;unto da 1a outorganle
eue a Assernbleia Geral da 1a Outorgante de 22 de dezembro de 2020 aprovou os

e

de

distribuição das comparticipações financeiras As
Associações no âmbito do desenvolvimento da prática desportiva

critérios

ponderadores

E celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo que se rege pelas

cláusulas seguintes:

Cláusula 1a

(objeto)

C presente Contrato-Programa tem por objeio a comparticipação ao

desenvolvimento

desportivo do ténis de mesa no âmbito das competências lerritoriais do 2oOUTORGANTE, de
acordo corr c prcgrama de ativrCades apresentado ao 1c OUTORGANTE.

Cláusula 2a
(Período de execução do programa)

O período oe execução do programa ob.leto de compar:rcipação ftnancerra ao abrigo
presente ccnti-ato-programa termina en' 31 de dezembro de 2021

do

Cláusula 3a
Compartici Pação Financeira )
A comparticrcação fìnancerra a prestar pelo 1.c OUTORGANTE, ao 2,c OUTORGANTE, para
apoio exclusrvo à execução do prog-ama referido na cláusula L.a, é no montante de
(

72 837,92€,

2

A alteração dos fìns a que se destina a comparticipação financeira prevista no ressente
contrato, so poderá ser feita mediante autorização escrita Co 1o Outorganle, com base
numa proposta fundamentada do 2o outorgante a apresentar antes do termo da exec.;ção
do programa apresentado.

Cláusula 4a

(Obrigações do 20 Outorgante)

São ceveres do 20 Outorgante

a)

Aplica- os apoios atrrbuídos aos f.ns a que expressamente se destinanr, respeitando as
condições e fìnalrdades estabelecidas;

b)

Consentir o acompanharnento da execução, bem conro prestai'es rnfornrações que
venham a ser solicitadas pelo lc Outorgante, pelo iPDJ, ou por queriì para o efeìto for
desrçnado;

c)

Organrzar

e arquivar- autonomanìente a documer'tação

.1ust:ficativa da aplicação dos

aporos atribuídos pelo 1o Outor'gante no âr-nbito do presente contrato;

d)

A entrega do valor referido na Clausula 3a está su;erta à apresentação por parte do 2c
Outorgante do Relatorro e Contas de 2020 aprovado em Assembleia Gerat e respetlva

ata e do PIano de Atividades de202l aprovaCo em Assemble,a Geral e resoetiva ôta.

Cláusula 5a

(Incumprimento das obrigações do 20 Outorgante)

1.

2

O incurnrrinen:o das obrrgações referidas na cláusula anterior, por i'azões não

Íundarentadas, or, de quaiquer obngação legal em vigor-, implÌca:á a suspe'rsâo doa
apoios por pa!'te do 1r Outorgante.
O 2c outorgante dever'á restituir ao 1r outorgante as compai-tic,pações finai'ce,ras
concedrcas que nào tenham sido aplicadas na execução do prograrna refercc na
cláusula 1, sem o cevido consentimento do 1c ouiorgante nos:ernìos ca c:áusLrla

3,

)

-)

Cláusula 6a

(Obrigações do 1o Outorgante)
São obrigações do 1o outorgante:

a) Prestar a compafticipação financeira mencionada na cláusula 3;
b) Colaborar no âmbito das suas competências, e dentro dos recursos disponíveis,
irnplementação das ações previstas do programa de atividades;

a

Cláusula 7a
(

Publicitação dos apoios) )

O pr-esente contrato é publicado no sito da internel do 1o outorgante, nos termos do
dlsposto no Dec:eto-Ler no 93/2014, de 23 de lunho.

Cláusula 8a

(Vigência do Contrato)
O presenie contrato é referente ao ano de 2A21 , terminando a 31 de dezembro, fìndo o
qual cessará autornatrcaÍìente. sen'pre;uízo da sua cessação por qualquer Cas causas
previstas no artigo 26,c óo Decreto-Lei

ì.a 273/2009, de I de outubro.

Cláusula 9a
(

Compromisso arbitra

I

)

do presente contrato serão
dirrrnidos segundo juízos de equldade, nos terÍìos do artrgc 4.o, alínea c) do Código

1. Os lrtígios sobre interpretação, valìdade ou

execi'lção

Cìvrl.

2. Caso se frustre a concrliação nos terÍìos do núrnero antertor, submeterão as partes o
lrtígio a arDttragern voiuntária prevista nos artÌgos 180,: e seguintes do Codrgo de

+

Processo dos Tribunais Administrativos,

e, subsidiariamente, da Lei sobre Arbitragem

Voluntá,-ia consagrada na Leì n.o 31/86, de 29 de agosto,

Cláusula 10a
(Disposições finais)
Em tudo o mais e no omisso, regularão as disposições legais em vigor

Celebrado

em

3--

I 12 /202I , em 2 folhas, iícando o original na posse do 1c

outorgante e copia na posse do 20 outorgante.

t

5

