
Contrato n'o OtSl2o2t

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo

Entre Federação Plrtuguesa de Ténis de Mesa e ATM Vila Real

E

É celebrado o presente contrato' entre:

^FEDERAçÃLPERTIIGUEilADETÉNlsDEME}A,pessoacoletivadedireitoprivado,titurar do estatuto de utiridade púbrica desportiva, concedido através de Despacho po 5g/93'

de2gdenovembro,publicadona2.aSeriedoDiáriodaRepúblicano288,de11de
dezembro, ccm sede na Rua Padre Luis Aparício, 9 - 50, 1150-248 LISBoA, NIP.

5ol54T5S4,aquirepresentadaporPedroMiguelGasparDiasMoura,naqualidadede
Presidente, adiante designada por 1,o .UT.RGANTE.;

^AssocI(çÃoDETÉNILDEMEilADE'/ILAREAL,pessoacoletivadedireitoprivado'comsedePavithãodosDesportos,Av,Cidadedeorense5000-6Tglr|ILAREAL,NIPC
So2oSSS42,aquirepresentadaporAntónioAlbertoMínhavaPeixoto,naqualidadede
Presidente, adiante designada por 2'o OUTORGANTË';

Considerando:

a)QueaLeinoS/2oo7,de16dejaneiro(LeideBasesdaAtividadeFísicaedo
desPorto)

-Deíineaorientaçãobasedodesenvolvimentodaatividadefïsicaedesporto;

- Estabelece o novo modelo de organização das Federações desportivas'

Associações territoriais (distrìtais ou regionais) ;

- Determina Que estas entidades têm de possuir contabilidade organizada

sesundo as normas oo ptuno "l'l::^i:^""ïÏï:ïn'i# '::ffi':
obrigatoriedade de cumprimento das obrigaçot

e Aduaneira e com a Segurança Social;

_Estabelececomoprincípiodefinanciamentodaatividadedesportivaos

contratos programa de desenvolvimento desportivo'



b)odispostonoDecreto-Lein.o273/2oog,deldeoutubro-Regime]urídicodos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo;

c)QuealaoutorganteatuanaqualidadedeFederaçãoDesportivadeumamodalidade
desportiva(TénisdeMesa)comoestatutodeUtilidadePúblicaDesportivaequea2a

outorganteéumaassociaçãoterritorialdeclubes(vulgoassociaçãodistritalou
regional),estandoinscritocomoassociadoefeitojuntodalaoutorgante

d)QueaAssembleiaGeraldalaoutorgantede22dedezembrode2020aprovouos
critérios e ponderadores de distribuição das compafticipações financeiras As

Associações no âmbito do desenvolvimento da prática desportiva

Ecelebradoopresentecontrato.programadedesenvolvimentodespottivoqueseregepelas

cláusulas seguintes

o presente conLrato-programa tem por objeto a comparticipação ao desenvolvimento

desportivodoténisdemesanoâmbitodascompetênciasterritoriaisdo2oOUTORGANTE,de

acordo com o programa de atividades apresentado ao 1o OUTORGANTE'

Cláusula 1a

(obieto)

Cláusula 2a

(Período de execução do Programa)

operíododeexecuçãodoprogramaob]etodecomparticipaçãofinanceiraaoabrigodo
presente contrato-programa termina em 31 de dezembro de2O2L'

Cláusula 3a

(ComParticiPação Financeira)

Acomparticipaçãoflnanceiraaprestarpetol.oOUToRGANTE,ao2'ooUToRGANTE,para

apoioexclusivoàexecuçãodoprogramareferidonacláusula1.a,énomontantede
7 838165€.
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A alteração dos fìns a que se

contrato, só Poderá ser feita

numa Proposta fundamentada

do Programa aPresentado'

destina a comparlicipação financeira prevista no ressente

mediante autorização escrita do 1o Outorgante: t:.:^::::

do 2o outorgante a apresentar antes do termo da execuçao

São deveres do 2o outorgante:

a)Aplicarosapoiosatribuídcsaosfinsaqueexpressamentesedestinam,respeitandoas

; :ïï:::::'':Ï::::;ï::,1":Ïlecução' 
bem como prestar as inrormações que

venhamasersolicitadaspelolooutorgante,peloIPDJ,ouporquemparaoefeÌtofor

designado; - r justifìcativa da aplicação dos

c) Organizar e arquivar autonomamente a documentaçac

apoios atribuídos pelo 1o Outorgante no âmbito do presente contrato;

d)AentregadovalorreferidonaClausula3aestásujeitaàapresentaçãoporpartedo2o
outorgantedoRelatórioeContasde2020aprovadoemAssembleiaGera|erespetiva

ataedoPlanodeAtividadesde2o2laprovadoemAssembleiaGera|erespetivaata.

Cláusula 4a

(Obrigações do 20 outorgante)

Cláusula 5a

1

z

(Incumprimento das obrigações do 2o Outorgante)

o i n cu m pri m ento d a s ob ri ea Çoesref e ri 

::: Li :lï'Ï*,Ïlï; J"ï: T"""ïÏ; " 
r""

fundamentadas, ou de qualquer obrigaçac

ï:ffiï:.:: :Ïï,.ïïilt:" 1 o ourorsanre as com pa rtici pa ções fi n a ncei ras

concedidasquenãotenhamsidoaplìcadasnaexecuçãodoprogramareferidona

cláusula 1, sem o devido consentimento do 10 outorgante nos termos da cláusula 3'
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Cláusula 6a

(Obrigações do 10 Outorgante)

são obrigações do 1o outorgantl'.,^-^^-,.u 
mencionada na cráusula 3;

;ì :;:i,:'ïÏ:ïiï::::Ï:::ï'etências' 
e dentro dos recursos d isponíveis' a

implementação das ações previstas do programa de atividades;

Gláusula 7a

(Publicitação dos aPoios))

opresentecontratoépublicadonositodainternetdolooutorgante,nostermosdo
dispostonoDecreto-Leinog3/2}t4'de23dejunho'

Cláusula 8a

Cláusula 9a

(ComPromisso arbitral)

(Vi9ência do Contrato)

o presente contrato é referente ao ano 0.":o'l'ttïl:::d:a 31 de dezembro' findo o

qualcessaráautomaticamente,semprejuízodasuacessaçãoporqualquerdascausas

previstas no artigo 26'o do Decreto-Lei n'o 273/2OO9' de 1 de outubro'

l.oslitígiossobreinterpretação,validadeouexecuçãodopresentecontratoserão
dirimidossegundoluízosdeequidade,nostermosdoartigo4.o,alíneac)doCodìgo
Civil.

2.Casosefrustreaconciliaçãonostermosdonúmeroanterior,submeterãoasparteso
litígioàarbitragemvoluntáriaprevistanosartigoslsO.oeseguintesdoCódigode
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ProcessodosTribunaisAdministrativos,e,subsidiariamente,daLeisobreArbitragem

Voluntária consagrada na Lei n'o 31/86' de 29 de agosto'

Cláusula lOa

(DisPosições finais)

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

Celebrado em 31 I LZ I 2021' em 2 fo

outorgante e copia na posse do 2o outorgante'

lhas, ficando o original na posse do 1o

nte

to
Antónío

OÉ rg
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