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d) Assegurar a prestação de serviços de consulta, de reprodução, 
de certificação e de pesquisa sobre a documentação de que são de-
positários;

e) Efetuar averbamentos sobre documentação incorporada, quando 
solicitada pelas entidades competentes;

f) Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e 
sobre proteção de dados no acesso à documentação de que são depo-
sitários;

g) Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico 
de que são depositários, bem como do existente na respetiva área geo-
gráfica de intervenção, autonomamente ou em colaboração com outras 
entidades;

h) Prestar serviços de consultadoria e apoio técnico, bem como apoiar a 
DGLAB na gestão de programas e na promoção de iniciativas e projetos, 
na respetiva área geográfica de intervenção;

i) Assegurar as incorporações previstas, nos termos da lei, e promover 
outras aquisições de património arquivístico de interesse.

6 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de junho de 
2012.

27 de junho de 2012. — O Diretor -Geral, José Manuel de Azevedo Cortês.
206230036 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico, I. P.

Declaração de retificação n.º 873/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a planta de delimitação da zona 

especial de proteção que faz parte integrante do anúncio n.º 14 163/2011, 
inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 192, de 6 de outubro de 
2011, referente ao projeto de decisão relativo à classificação como 
monumento de interesse público (MIP) da Barragem Romana de Ti-
nhela de Baixo-Norte, freguesia de Bornes de Aguiar, concelho de Vila 
Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, procede-se, através da presente 
declaração, à sua retificação.

Assim, publica-se a nova planta de delimitação que substitui a ante-
riormente publicada.

3 de julho de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summavielle. 

  

 206232653 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 409/2012

Contrato -programa de desenvolvimento
desportivo n.º CP/173/DDF/2012

Alto Rendimento e Seleções Nacionais
Entre:

1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa co-
letiva de direito público, com sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 
n.º 55, 1250 -190 Lisboa, número de identificação de pessoa coletiva 
510089224, aqui representado por Augusto Fontes Baganha, na qua-
lidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João Cravina Bibe, na 
qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, adiante designado 
como IPDJ, I. P., ou 1.º outorgante; e

2) A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, pessoa coletiva de 
direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, con-
cedido através de Despacho n.º 55/93, de 29 de novembro, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro, com 
sede na Rua Padre Luís Aparício, 9, 5.º, 1150 -248 Lisboa, número de 
identificação de pessoa coletiva 501547584, aqui representada por Carlos 
Andrés León Viríssimo, na qualidade de Presidente, adiante designada 
por Federação ou 2.º outorgante.

Considerando que:

A) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o IPDJ, I. P., “outorgar com 
os beneficiários um aditamento ao contrato -programa celebrado para 
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo 
contrato -programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo 
do ano anterior”;

B) Pelo Despacho de 20 de janeiro de 2012, do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude, foi autorizada a celebração de aditamento, ao 
abrigo da disposição legal acima mencionada, com o 2.º outorgante;

C) Em cumprimento do referido, foi celebrado, a 01 -03 -2012, com 
o 2.º outorgante o Contrato -Programa n.º CP/52/DDF/2012 que previa 
a concessão de uma comparticipação financeira até 21.966,00 €, paga 
em regime duodecimal;

D) Os procedimentos supra referidos estão concluídos e de acordo 
com a análise técnica efetuada pelos serviços, bem como com as decisões 
resultantes da reunião de preparação dos respetivos contratos -programa, 
ficou estabelecida a concessão à Federação acima identificada de uma 
comparticipação financeira no valor global de 86 000,00 €, destinada 
a apoiar a execução do programa de Alto Rendimento e Seleções Na-
cionais;

E) O n.º 3, do artigo 22.º, do decreto -lei supracitado determina que “os 
montantes liquidados nos termos do aditamento são levados em conta 
nos valores atribuídos pelos novos contratos -programa ou integralmente 
restituídos se se não vier a outorgar tais contratos”:

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo —, em conjugação 
com o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 
21 de setembro, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma compar-
ticipação financeira à execução do Programa de Desenvolvimento do 
Desporto de Alto Rendimento e Seleções Nacionais, que a Federação 
apresentou no IPDJ, I. P., e se propõe levar a efeito no decurso do cor-
rente ano, o qual consta do anexo II a este contrato -programa, publicado 
e publicitado nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 2.ª

Objetivos desportivos

A Federação compromete -se a atingir os objetivos desportivos in-
dicados no anexo I ao presente contrato, o qual faz parte integrante do 
mesmo.




