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DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

ÉPOCA DESPORTIVA 2019-2020

CONTRATO N.º 2

OUTORGANTES

1- FEDERAÇÃO DE DESPORTOS DE INVERNO DE PORTUGAL

2- CLUBE DE SKI EXTERNATO DA LUZ  



CONTRATO-PROGRAMA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS
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Considerando

Que  o  Decreto-Lei  n°.  273/2009,  de  1  de outubro veio definir a regime juridico dos  ser3trg!¢Gs~
programa  de  desenvolvimento  desportivo,  estabelecendo  no  art°,  7°„  n°.1,  que  os  apoios
financeiros atribuidos pela§ Federac6es De§portivas aos Clubes sao obrigatoriament@ titu!ados
per  Contratos-Programa  de  De§envolvimento  Desport!vo,  celebrados  nos  termos  do  citado
diploma.

Que  foi  celebrado,  urn  Contrato-Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo  entre  ®  !ns{ituto
Portugues  do  Desporto  e  Juventude  e  a  Federa€ao  de  Desportos  de  lnverno  de  PGril.ugai,
constituindo objeto desse contrato a apoio de atividades desportivas para o ano 2020.

E, assim, celebrado o presente Contrato-Programa de apolo a AIMdade Desportiva, de acorcio
com a Lei n°. 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Alividade Fisica e do Desporto} no que
se  refers  ao  apoio  financeiro  ao  associativismo  desporfivo,  com  o  regime  dos  con§i-a€os-
programa de desenvolvimento desportivo previ§to no Decreto-Lei n°. 273/2009. de 1 de ®utubro
em conjugac5o com a disposto mos artigos 3°. e 14° do Decreto-Lei n°.169/2007, de 3 de ri`iaio.

Entre:

A Federagao  de  Desportos  de  lnvemo d® Portugal,  adiante  designada  por  FBBap®r€usga!,
Pesoa  Coletiva   de   Direito   Privado   e   Utilidade   Pdblica   Desportiva,   contribuinte   f§s3a!   n'.`
503006823, com sede na Rua Marquee D'Avila e Bolama, n.a 161-3° Piso,  representada nes!i~
ate pelo Presidents Pedro Farromba;

E a Associada

Clube d® Ski Ext®mato da  Luz,  NIF  500224250 com  §ede  no Largo da  Luz,  N°111600-498
Lisboa reprosentado ne§te ate pelo Diretor do Estabelecimento de Ensino Particular Extemato
da Luz, Jost Silvestre dos Ramos Silva, com poderes pare a ato;

Nos termos da§ clausulas seguintes:

Clau§ula 1®
Objeto do contrato

Constitui objeto do presents contrato a concessao de uma comparticipaSao financeira per parte
da FDl-Portugal a Filiada supra identificada, a qual se destina a apoiar a atividade de§prjij;iv'€3 dc
ClubedeSkidoExternatodaLuz,deacordocomacandidaturaapresentada,equepassaafazer
parte integrante do presente Contrato-Programa.



Clausu|a 2a
Periodo d® vlgencla do eontrato

a presente Contrato-Programa de Alividades Desportivas  retroage os sous efoitos ac dia  1  €lei
j®rieiro de 2020 e cessa a sua vigencia ®m 31  de dezembro de 2020.

Clausula 3®
Apoies a Compar(fcipa¢ao Financeira

1. A comparticipaeao financeira a prestar pela FDI-Portugal a  Filiada, para efeitos do apoio ao
programa de Atividades Desportivas 6, de acordo com os criterios pte deflnidos ne valor de
2.226,00€ (Dais nil duz®ntos a vinte e sei§ Euros).

?  0 montante estipulado no ndmero anterior sera colocado a di§posieao da Filiada da seguinte
forma:

-i) 50% com a assinatura do Contrato-Programa;

h} restantes 50% ap6s entrega de edpia d@s despesas e do relatorio das atlvidades.

3. A nao entrega,  per parte da  Filiada,  dos dooumentos de suporfe contabilistico de de§pesa,
dos Relat6rios de Atividade§ e da Listagem dos Atletas nela§ envoMdos, a que se refers o
presente Contrato-Programa determlna a suspensao do pagamento por parte da Federagao
ate que aquela oumpra com o estipulado, no§ termos da Lei.

¢. 0  inoumprimento  destes   requisitos  determinam  a  cancelamento  dos   comparticipae6es
fhanceiras atribuldas pela  FBI-Portugal.  e  a eventual devolugao das quantias ja recebi¢as
pela Filiada.

5. A alteracao dos fins a que se destina a comparticipacao financeira prevl§ta neste contrato s6
podefa §er feita mediante autorlzacao da FDl-Portugal.

6. Os apoios financeiros concedidos  ao abrigo  do presente  Contrato-Programa  encontram~se
exclusivamente afetos aos fins estabelecidos na clausula 1 a.

Clausula 4®
Obrigag6es da FIIIada

1. Sao obrigae6es da Filiada:
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a) Cumprir  com  todas  as  formalidades  compreendidas  no  objeto  do  Contrato[  descTitas  na
clausula 1 a e executar o programa de desenvolvimento desportivo aqui previsto;

b)  Pre§tar  todas  as  informae6es  relativas  ao  acompanhamento  da  aplicagao  das  verbas
confiadas para o tim objeto do presente Contrato-Programa, nos termos do disposto rro artigo
19° do Decreto-Lei n°. 273/2009 de 1 de outubro;

c) Apresentar os documentos de despesas, legais, fiscalmente aceites e restante documentagao
-  F`elatorio  da  atividades  e  llstagem  de  atletas,  comprovativos  cla  efetiva  realizacao  i^ja5
de§pesas e da atividade, sempre qua solicitados;

d)  Prestar Prove em come n5o 6 devedora ao Estado, nomeadamente a Administragao TlributaiL:a
e a Seguranca Social, atraves de declarae6es per estas emitidas, ou por qualquer oulra forma
aceite pela FBI-Portugal;

e)  Colocar  o  logotipo  da  FBI-Portugal  em  toda  e  qualquer  informa€ao  promocional,  rf rtf3,7,
folheto§, etc„ e enviar a respetiva informa§ao pare a FD'l-Portugal, email:
antes do inteio da atividade.

2. Constituem,   ainda,   obrigac6es   especiais  da   Filiada   cumprir   com   todas   as   chrigap6es
decorrentes  dos  Estatutos  e  Regulamentos  da  Federagao,  nomeadamente  as  norm3t:  ric;`
natureza financeira.

Clau§ula 5®
lncumprimento das Obriga§6®§ da FIIlada

1. 0  inoumprimento,  par  parte  da  Filiada,  das  obriga§6es  constantes  no  presents  Comrato
Programa impllca a sllspensao das comparticipac6es financeiras par parte da FD!-.Be,*ijgai ,
se necessario, o cancelamento das comparficipag6es financelras atribuidas par esta.

2. 0 inoumprimento do disposto  na clausula 4a,  por razaes nao fundamentadas,  e de  quaique,
obrtgacao  decorronte  Gas  normas  legais  em  vigor,  concede  a  FDI-Portugal  a  direito  d.=
resolu¢ao do pre§ente contrato  e  de  iieaver toda§  as quantias  pagas quando se  veipifique  ~`{
impossibllidadederealizagaodosfinsessenciaisdoprogramadedesenvolvimentodesportivo

3.  §em  prejufzo  do  estabelecido  na  clausula 4a  supra,  caso  a  totalidade  da  comparticipagao
financeira concedida pela FDI-Portugal nao tenha §ido apljcada na execueao do pr®grarlia d.,e
desenvoMmento  desportivo  a  Filiada  obriga-se  a  restituir  a  Federapao  os  montantes  nao
aplicados e ja recebidos.

Clausula 6®
Flscallzaeao do Contrato

1.CompetoAFDl-Porfugal,fiscalizaraexecugaoaoContratoprogramacomaFiliadapsdenda
realizar,paraoefeito,inspecoes,inqueritosesindicancia§,oudeterminararealizaea®deuma
auditoria pop entidade externa.
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2.  As  ag6es  inspetivas  designadas  no  nomero  amerior  podem  ser  tomada§  extens[vejs  a
execugao  do   presente   Contrato-Programa   celebrado   pela   FDI-Portugal   com   a   Fjljada
identificada  §upra,  no§ termos  clo artigo 7°.  clo  Decreto.Lei  n°.  273/2009,  de  1  de outubro,
designadamente atrav6s da realizacao de inspec5es, inqu6ritos, sindicancia§ ou auditoria par
uma entidade extema.

Clfusula 711
Revisao ® cesca€ao do Contrato

1.  0 presente Contrato-Programa pode ser modiflcado ou revisto, nos termo§ do artigo 21'.. do
Decreto-Lei  n°. 273/2009, de  1  de outubro,  por livre acordo da§ parfes, ou por alforagao da
regulamentaeao que o enquadra,

1.  A cessagao do contrato efetua-se nos termos do disposto no art°. 26°. do DL n°. 273/20o9, de
1  de outubro.

3`  A cessacao do Contrato podera conferir djre!to de re§tituigao a FDI-Portugal, nco fermos do
arto. 29°. do DL n°. 273/2009, de  1 de oufubro.

Clausula 8®
DISpceieaes Finai§

1.  Mos termos  do  artigo  7°,  n°.1  do  Decreto-Lei  n°,  273/2009,  de  1  de  outubro,  a  presents
contrato-programa sera objeto de publlcaeeo na pagina eletrdnica da FBI-Portugal.

2.  Os  iitigios  emergentes  da  execucao  do  presente  Contrato-programa  serao  submetidos  d
arkeitragem nos termos da Lei.

3.  Da decisao arbitral cabe recurso, nos termos da Lei.

4.  No demais, aplica-se o dispo§to nos Estatutos e Regulam©ntos da modalidade, bern coma ii¢.I
Deoreto-Lei su pracitado.

5.  0 presents contrato 6 emjtido em duplicado e assinado par ambas as partes.

Ljsboa,   12 de fevereiro de 2020

Pedro Farromba

A FIIlada


