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Contrato n.o OL4/2O2t

Contrato'Programa de Desenvolvimento Desportivo

Entre Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e ATM Viana do Castelo

E celebrado o presente contrato, entre

A FEDERAçÃO qORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA, pessoa coletiva ie direito privado,

titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedído através de Desoacho no 55/93,

de 29 de novembro, publicado na 2.a Série do Diário da Repúbllca no 288, de 11 de

dezernbro, com sede na Rua Padre Luis AparÍcio, 9 - 5o, 1150-248 LISBOA, NIPC

501S47584, aqui representada por Pedro Miguel Gaspar Dias Moura, na qualidade de

Presidente, adiante designada por 1.o OUTORGANTE';

A Assoc6AçÃo DE TÉNIS DE ME9A DE uIANA Do cASTEfo, pessoa coletiva de direÌto

orivado, ccm sede Pavithão Municipat Av, Atlântico, Monserrate 49OO'OOO VIANA DO

CASTELO, NIPC 5OI957874, aqui i'eoresenlada pcr Rui Filipe Barros Amorim Rego ' na

cualidade de Presidente, adiante designada oor 2.c OUTORGANT-E.;

Consìd era nCo:

a) e;e a Lei no 5/2OO7, de 16 de janeiro (Lei de Bases ia Ativldade Fisica e dc

f^-^^-ts^\UE)y'Ul Lw_r

Define a ci-ientação laSe Co ieSer','clvimentO da a: t'.lale fisrca e despcrto;

Estacelece o novo ncCelo dÊ or;anização Cas FeCe'ações CesDortivas,

Assccrações tei-''toria.s (distritars ou ;egionais);

)et:i-mina que estas enlidaces iem ce possuir ccntabi'icade organizaca

segu'do as rormes dc P,3nc CÍ'ciat de Ccn:alir'CaCe, bem :orlo a

3Dlgator,eCace de :-^lir -ner:ü õa- t3rrgações c:-r- e AriioildaCe T'rbutárra

e AJ'ane::e e corn a S:;r-r-arça Socral'

Ëstalelece ccrrI p-r^,c Dìc ce f ^:;-c,a.'nen:o :e :t v;dade desDori'ia '-'s

c,r.ií3tcs 9íocrerna J: dese''.:1.' -1:rio aespoÍ-t''c.



b) O disposto no Decreto-Lei n.o 273/2AOg, de 1de outubro - RegÌme Jurídico dos

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo;

c) Que a 1a Outorgante atua na qualidade de Federação Despottiva de uma modalidade

desportiva (Tenis de Mesa) com o estatuto de Utilidade Pública Desportlva e que a 2a

Outorgante é urna associação territorial de clubes (vulgo associação distrital ou

regional), estando inscrito corno associado efeito junto da 1a outorgante

d) eue a Assembleia Geral da 1a Outorgante de 22 de dezembro de 2020 aprovou os

critérros e ponderadores de distribuição das compartlcipações financeiras As

Associações no âmbito do desenvolvimento da prática desportìva

E celebradc o presente contrato-prcgrarna de desenvolvimento desportivo que se rege pelas

cláusulas seguintes:

Cláusula 1a

(objeto)

C presente Con'.rato-Programa tern por ob.letc a comparticipação ao desenvolvime'[o

Cesportivo dc tenis Ce mesa no âmcito das cornpetênctas territoriars do 2oOUTORGANTE, de

acordo corÌi o prcgranìa cie atividaces aoresentado ao lo OUTORGANTE'

Cláusula 2a

(Período de execução do Programa)

O periodc de execução Co prograrna objetc ce corÌ"pal'ticipação fin3pçsir3 ao abngo do

sresente ccntrato-prog-a'ì1a :errn na em 31 Ce Ceze,-rbr) 3e 2C2i..

Cláusula 3a

(ComparticiPação Financeira )

À:orrDa:t:c.:açã: finarce,-e a p.estar pelo 1.' cUTCRGÀNjTE, :: l.o cr*ì-oRGÀ)iiE, oara

3p,lio eXC u!lV,l â exe:-çàO CC pi-C'grama :eie. C.1 na :lauSUia 1.â, : nC Tilnl3-ìte Je

3 935,29€.



A alteração dos fins a que se destina a comparticipação financeira prevÍsta no ressente

contrato, só poderá ser feita mediante autorização escrita do 1o Outorgante, com base

numa proposta fundamentada do 20 outorgante a apresentar antes do termo da execução

do programa apresentado.

Cláusula 4a

(Obrigações do 20 Outorgante)

São deveres do 20 Outorgante:

a) Aplicar os apoios atribuídos aos fÍns a que expressamente se destinam, respeitando as

condições e finalidades estabelecidas ;

b) Consentir o acompanhamento da execução, bem como prestar as informações que

venham a ser solicitadas pelo 1o Outorgante, pelo IPDJ, ou por quem para o efeito for

designado;

c) Organtza- e arquivar autonomanrente a documeilação justrficativa da aplicação cios

apoios atr-ibuidos pelo 1o Outorgante no âmbito dc presente contrato;

C) A entrega Co valor referido na Clausula 3a está suleita a apresentação por pane do 2o

Outorgante Co Relatório e Contas de 2020 aprovaco em Assernble;a Geral e respetiva

ata e Co plano de Atividades de2C2l aprovado en' AssemDlera Geral e :espetiva ala.

Cláusula 5a

(Incumprimento das obrigaçóes do 20 Outorgante)

t O ÌncumErimer:o daS obr-,gações reieridas na cláus.t a anterlúí. :or razões nã:

;undamentaaas, ou de q-a'que5 6prigação legal em r'-ccr, ;n'fl,ca-â 3 sJspensão cca

3potos Dor tai-Ìe do 1c outcrçante'

2. O 2c c.ii:rga.t: Ceverà restliuir ao 1c outo:qa.ie a3,:frrpa-la'3aç'ì€s fj'ianceir-as

concecrcas c,e não tenham srdo aplicadas na e\ec*:àc cc Drcci-arÍìa :eferÌdo na

ciálsuia l. se;- o Ce\'do ccnsert.rerto do ;c c-tc';3-:3 rcs:e--Tls Ca:láus"ra 3'



Cláusula 6a

(Obrigaçóes do 1o Outorgante)

São obrigações do 10 outorgante:

a) Prestar a comparticipação financeira mencionada na cláusula 3;

b) Colaborar no ârnbito das suas competências, e dentro dos recursos disponíveis, a

implementação das ações previstas do programa de ativicades;

Cláusula 7a

(Publicitação dos apoios))

O presente contrato e publicado no Sito da internet do 1o outorgante, nos terrnos do

disposto no Decrelo-Lei no 93/2-0L4, de 23 de junho'

Cláusula 8a

(Vigência do Contrato)

O presente contrato é referente ao eno de 2A21 , terminando a 31 de dezembro, findo o

quai cessaré automaticamenle, sem orejuízo da sua cessação lor qualquer das causas

previstas nc aítiqo 26.c do Decreto-Le1 n.o 273/20C9, Ce 1 de outubro

Cláusula 9a

(Comprom isso arbitral )

1. Os lrrígics sobre interpretação. '73,idace o; execução dc presenie ccntratc serão

drrinidcs segr,ndo juízos de equicace, i"ìcs ierrÌrDS Cc art;go 4.c. alrirea c) dc Cócigo

Civii.

2. Casc se f-ustre a concil ação nos i,e-mos co ;"ÌL:Ì e-c antericr, s-c'r'eterão as Dartes o

litígrc a arbitr3gern vollniá-ia pr:vlsta roS ai-i'ECs 180.o e SeELrntes io Códtqo de
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processo dos Trrbunais Administrativos, e, subsidiariamente, da Lei sobre Arbitragem

Voluntária consagrada na Lei n,o 31186, de 29 de agosto'

Cláusula 1Oa

(Disposições finais)

Em tudo o mais e no omisso, regularão as disposições legais em vigor

Celebrado em 31 / 12 / 202t, ern 2 folhas, ficando o

outorgante e cópia na posse do 20 outorgante.

te

orig inal na posse do 10

: tÈ'

Rui Filipe
t

Rua Paore

u
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