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b) Das obrigações contratuais constantes noutros contratos-programa celebrados com o IDP em 2006 e ou em anos anteriores;
c) De qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor.

c) No âmbito do financiamento ao projecto «Dirigentes em organismos internacionais», se torna necessário dotar a Federação dos
meios financeiros necessários para fazer face a este encargo:

2 — O incumprimento do disposto nas alíneas a), b), e) e f) da
cláusula 5.a, por razões não fundamentadas, concede ao IDP o direito
de resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas
quando se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais
do evento desportivo objecto deste contrato.
3 — Caso a totalidade da comparticipação financeira concedida pelo
primeiro outorgante não tenha sido aplicada na realização do evento
desportivo, a Federação obriga-se, desde já, a restituir ao IDP os
montantes não aplicados e já recebidos.

É celebrado o contrato-programa de desenvolvimento desportivo
que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 7.a
Obrigação do IDP
É obrigação do IDP verificar o exacto desenvolvimento do evento
desportivo que justificou a celebração do presente contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo da sua execução, com a observância do disposto no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de
Novembro.
Cláusula 8.a

Cláusula 1.a
Comparticipação financeira
É acrescida da importância de E 2000 a comparticipação financeira
concedida na alínea a) do n.o 1 da cláusula 3.a do contrato-programa
de desenvolvimento desportivo n.o 6/2006.
Cláusula 2.a
Objecto do contrato
Este reforço destina-se a comparticipar os encargos com a execução
do programa de desenvolvimento da prática desportiva relativamente
ao apoio no âmbito do projecto «Dirigentes em organismos internacionais».
Cláusula 3.a

Revisão do contrato

Disponibilização da comparticipação financeira

O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por
livre acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no
artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

A comparticipação referida no n.o 1 da cláusula 3.a será disponibilizada no mês de Outubro com o valor de E 2000.

Cláusula 9.a
Vigência do contrato
O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo entra
em vigor na data da sua assinatura e termina em 30 de Junho de
2007.
Cláusula 10.a
Disposições finais
1 — Nos termos do n.o 5 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 432/91,
de 6 de Novembro, este contrato-programa será publicado na 2.a série
do Diário da República.
2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa serão submetidos a arbitragem nos termos da Lei n.o 31/86,
de 29 de Agosto.
3 — Da decisão arbitral cabe recurso, de facto e de direito, para
o tribunal administrativo de círculo, nele podendo ser reproduzidos
todos os meios de prova apresentados na arbitragem.
25 de Maio de 2006. — O Presidente da Direcção do Instituto do
Desporto de Portugal, Luís Bettencourt Sardinha. — O Presidente da
Federação Portuguesa de Esgrima, Frederico José Colaço Valarinho.
Contrato n.o 1434/2006
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.o 6-A/2006 — Aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo
n.o 6/2006.
Entre:
1) O Instituto do Desporto de Portugal, pessoa colectiva de direito
público, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 1399-032 Lisboa,
número de identificação de pessoa colectiva 506626466, aqui representado por Luís Bettencourt Sardinha, na qualidade de presidente
da direcção, adiante designado como IDP ou primeiro outorgante;
2) A Federação Portuguesa de Remo, pessoa colectiva de direito
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, com sede
na Doca de Santo Amaro, Alcântara, 1350-353 Lisboa, número de
identificação de pessoa colectiva 501545778, aqui representada por
António João Rascão Marques, na qualidade de presidente, adiante
designada por Federação ou segundo outorgante;

Cláusula 4.a
Obrigações da Federação
São incluídas nas obrigações da Federação previstas na cláusula 5.a
do contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.o 6/2006 as
decorrentes da celebração deste aditamento, incluindo a entrega, até
15 de Abril de 2007, dos documentos de despesa, legal e fiscalmente
aceites, que demonstrem os pagamentos efectuados no âmbito do
projecto «Dirigentes em organismos internacionais».
24 de Outubro de 2006. — O Presidente da Direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, Luís Bettencourt Sardinha. — O Presidente
da Federação Portuguesa de Remo, António João Rascão Marques.
Contrato n.o 1435/2006
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.o 269/2006
Comemorações dos 150 anos do remo em Portugal
De acordo com os artigos 65.o e 66.o da Lei n.o 30/2004, de 21
de Julho (Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio
financeiro ao associativismo desportivo, e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, em conjugação com o disposto
no artigo 7.o dos Estatutos do Instituto do Desporto de Portugal,
aprovados pelo Decreto-Lei n.o 96/2003, de 7 de Maio, é celebrado
entre:
1) O Instituto do Desporto de Portugal, pessoa colectiva de direito
público, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 1399-032 Lisboa,
número de identificação de pessoa colectiva 506626466, aqui representado por Luís Bettencourt Sardinha, na qualidade de presidente
da direcção, adiante designado como IDP ou primeiro outorgante; e
2) A Federação Portuguesa de Remo, pessoa colectiva de direito
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, com sede
na Doca de Santo Amaro, Alcântara, 1350-353 Lisboa, número de
identificação de pessoa colectiva 501545778, aqui representada por
António João Rascão Marques, na qualidade de presidente, adiante
designada por Federação ou segundo outorgante;
um contrato-programa de desenvolvimento desportivo que se rege
pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.a
Objecto do contrato

Considerando que:
o

a) Mediante o contrato-programa n. 6/2006, celebrado em 12 de
Fevereiro, foi concedida pelo Instituto do Desporto de Portugal uma
comparticipação financeira à Federação para execução do programa
de desenvolvimento da prática desportiva que a Federação apresentou
e se propõe levar a efeito no decurso do corrente ano;
b) Face à eleição do presidente da direcção para 2.o vice-presidente
do comité executivo e para presidente da mesa do congresso da Confederação Europeia de Remo, em 11 de Março de 2006, e à previsão
da realização de quatro reuniões, a Federação Portuguesa de Remo
solicitou apoio ao IDP no âmbito do projecto n.o 1.5, «Dirigentes
em organismos internacionais»;

Constitui objecto do presente contrato a concessão de uma comparticipação financeira, a qual se destina à execução do programa
das comemorações dos 150 anos do remo em Portugal, que a Federação apresentou no IDP e se propõe levar a efeito no decurso do
corrente ano.
Cláusula 2.a
Período de execução do programa
O prazo de execução do programa objecto de comparticipação
financeira ao abrigo do presente contrato-programa termina em 30
de Dezembro de 2006.

