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CONTRATO DE PATROCINIO DESPORTIVO
GRAND PRIX F2
Entre o Municipio de Vila Velha de Rodao, pessoa coletiva n° 506 642 798, corn sede na Rua de Santana,
n° 841, representado pelo Presidente da Camara Municipal e no uso dos poderes que [he sao conferidos
pela alinea a) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei 75/2013, de 13 de setembro, na sua atual redagao, adiante
designado por primeiro Outorgante

A Federagao Portuguesa de Motonautica, pessoa coletiva n.° 501 132 546, corn sede na Rua da Cintura
do Porto de Lisboa a Rocha do Conde de Obidos, Edificio 104, 1350-352 Lisboa, representada pelo seu
Presidente, Paulo Sergio Oliveira Ferreira, corn poderes para o ato, previstos no n° 1 do art. 40° do Decreto-

lei n° 248-B/2008, de 31 de dezembro, na sua atual redagao, adiante designada por segunda Outorgante.

E celebrado o presente CONTRATO DE PATROCINIO DESPORTIVO, que se rege pelas clausulas
seguintes:

PRIMEIRA
(Objeto)

1 — 0 presente contrato estabelece os direitos e as obrigagoes dos outorgantes inerentes a realizagao da
prova GRAND PRIX F2,

2 — A GRAND PRIX F2 é uma prova inscrita no calendario de 2021 da FEDERACAO PORTUGUESA
DE MOTONAUTICA e decorrera nos dias 04 a 06 de junho de 2021, em Vila Velha de ROO°.
SEGUNDA
(ObrigagOes)

1. Compete a CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO:

a) Garantir as autorizagoes e licengas necessarias para a realizagao do evento junto das entidades
competentes, nomeadamente a Ag8ncia Portuguesa do ambiente;
b) Assegurar a organizagao protocolar da etapa, que consiste na construgao de urn podio;

c) Atribuir urn apoio financeiro a FEDERACAO PORTUGUESA DE MOTONAUTICA no valor de 35.000€
(trinta e cinco mil euros) destinado as despesas corn a organizagao da prova; 0 valor referido sera pago
por transferencia bancaria em duas tranches de partes iguais, a primeira 8 dias ap6s a assinatura do
contrato e a segunda 3 dias antes da realizagao da prova.

d) Garantir a existencia de internet 4G da ME0 e som durante os varios dias no local do evento, que sera
no Cais de Vila Velha de Rodao;
e) Disponibilizar outdoors promocionais do evento;
f) Garantir os 6 Trofeus a entregar aos pilotos vencedores das provas;

g) Promover a articulagao entre as forgas de seguranga e outras autoridades, nomeadamente a GNR e os
Bombeiros, e a organizagao do evento, atraves dos servigos municipais;
h) Assegurar todo o apoio logistico, de 04 a 06 de junho, nomeadamente atraves da:
I. Cedencia do centro nautico para acondicionar os barcos e outros equipamentos;
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II. Manutengao do paddock, incluindo:
- CondigOes de reserve do espago atraves do gradeamento do mesmo;
- Garantia de acesso a sanitarios p(rblicos e mante-los em condigOes de utilizagao;
- Colocagao de pontos de residuos, de acordo corn as normas ambientais de separagao de residuos,
bem como a sua manutengao em condigOes de utilizagao;
- Assegurar eletricidade e pontos de agua suficientes
III. disponibilizacao de recursos humanos de apoio diverso;

IV. limpeza da rampa e zonas adjacentes atraves da extragao de pedras visiveis e do corte de
arbustos.

1.1 — 0 Municipio, para alem do apoio financeiro no valor de 35.000€ (trinta e cinco mil euros), referido na
alinea c) do numero anterior, preve que o valor estimado corn as obrigagOes elencadas em 1, seja de 3.500
€ Wes mil e quinhentos euros).
2— Compete a FEDERAcA0 PORTUGUESA DE MOTONAUTICA:

a) Organizer, em parceria corn o Municipio de Vila Velha de Rodao, o GRAND PRIX F2;
b) Assegurar a coordenagao tecnica e o cumprimento dos requisitos legais associados a competigao do
evento objeto deste contrato, assim como garantir o licenciamento da prove junto da UIM;

c) Divulger o evento junto dos pilotos e instituigOes desportivas a nivel regional, nacional e europeu e
realizar campanhas promocionais do evento, atraves de suportes de comunicagao impressos e digitais;
d) Garantir a gestao e funcionamento do Secretariado da Prova;
e) Disponibilizar no Secretariado da prove, o seguro de Responsabilidade Civil aos pilotos que o pretendam
e dele necessitem, de acordo corn o Regulamento da UIM aplicavel;
f) Nomear o Presidente do Jun da Prova;

g) Nomear o Diretor de Prove, e o respetivo Adjunto, atribuindo-lhes os poderes e responsabilidades
definidos no Regulamento da UIM aplicavel;

h) Disponibilizar o pagamento do Travel Money as varies equipas antes da realizagao do evento;
i) Garantir a presenga de medico durante todo o evento;

j) Disponibilizar urn pontao amovivel corn capacidade para todos os barcos inscritos na prove;
k) Disponibilizar um barco de salvamento corn rampa para extragao de maca;
I) Disponibilizar duas motos de agua para reboque e apoio;
m) Disponibilizar o barco amarelo designado "Antonio Feu";
n) Disponibilizar Comissarios Tecnicos para as Motos de Agua e Barcos da FPM;

o) Disponibilizar boias pequenas para marcagao e delimitagao de entrada e saida em pista.
p) Garantir a gestao e funcionamento do paddock, nomeando o "Marchal Pontoon" e respetivos Comissarios
de Apoio;
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q) Garantir a cronometragem da Prova;
r) Garantir a presenca de uma equipa de salvamento corn mergulhadores;

s) Garantir barcos de fiscalizacao de boias durante os treinos, provas de classificacao e Grand Prix;
t) Celebrar o contrato de seguro de responsabilidade civil, enquanto organizadores de evento desportivo;

u) Comprovar a regularidade da sua situacao contributiva perante a Seguranca Social e a Autoridade
Tributaria;

v) Permitir o acompanhamento par parte da CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO das
atividades desenvolvidas corn vista ao cumprimento do presente contrato, e obedecer a solicitacao de
documentacao justificativa da aplicacao da verba atribuida;

w) Remeter, sempre que solicitado pela CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RODAO,
comprovativos da aplicagao dos montantes recebidos, bem como relator-los sobre as diferentes fases do
processo;
x) Entregar urn relatorio final de execucao no qual se encontre evidenciada a aplicacao da verba recebida,
bem como os resultados obtidos na prossecucao dos objetivos do presente contrato, no prazo de 60 dias
ap6s o final do evento.

TERCEIRA
(Alteracoes e Omissoes)
1- As alteracoes ao presente acordo carecem de previa consentimento de ambos os outorgantes, a alcancar
atraves de forma escrita.

2- Caso nao se realize a prova deve a Federacao Portuguesa de Motonautica proceder ao seu
reagendamento. Em caso de tal nao ser possivel, deve a federacao devolver a verba paga pelo municipio.
3- Os casos nao previstos no presente contrato sera° regulados par acordo de ambos os outorgantes, a
alcancar atraves dos respetivos orgaos competentes.

QUARTA
(Vigencia)

1 - 0 presente acordo vigorara desde a data da sua assinatura ate ao dia 31 de dezembro de 2021.

QUINTA
(Denuncia)

1- Qualquer das partes pode denunciar o contrato atraves de comunicacao escrita dirigida a outra parte
corn 30 dias de antecedencia a contar da data em que pretenda cessar o contrato nos termos das alineas
seguintes:
a) Caso de forca maior, devidamente comprovado;
b) Insuficiencia de apoios de patrocinadores e consequente falta de recursos necessarios a realizacao
da prova.

2. A denuncia do contrato, nos termos do numero anterior, nao confere as partes o direito ou a obrigacao
de indemnizar a outra parte.
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SEXTA
(Legislacao aplicavel)

Sem prejuizo da demais legislagao aplicevel, o presente acordo rege-se pela Lei de Bases da Atividade
Fisica e do Desporto (Lei 5/2007, de 16 de janeiro) e pelo Decreto-lei n.° 273/2009, de 1 de outubro, alterada
pela lei n.° 74/2013, de 6 de setembro.
Feito e assinado em duplicado, ficando cada um dos outorgantes corn urn dos exemplares.

Vila Velha de Rodeo, 12 de marco de 2021

Pelo Primeiro Outorgante,

k. _ _ _ _ _ _

(Luis Miguel Ferro Pereira)

Pelo Segundo Outorgante,

(Paulo Sergio Oliveire-Ferreira)

