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INFORMAÇÃO
Na sequência da falta de pagamento, por mais de três meses, pela FPP de milhares de
euros de comparticipação nas despesas de deslocação à Madeira que o CART
efectuou em Outubro 2015 e da recusa da FPP em compensar o CART dispensando o
do pagamento de centenas de euros das taxas de organização e de arbitragens até
àquele montante da comparticipação das despesas de deslocação, o CART, por
entender que legalmente tais comparticipações aos clubes com estas deslocações
incidem sobre as federações e o financiamento público para comparticipar estes
encargos é concedido às federações, contrariamente à FPP que alegava ter apenas o
papel de receber do IPDJ os montantes destas comparticipações e encaminhá-las para
os clubes, mas como a FPP ainda não tinha assinado o contrato programa firmado
com o IPDJ, as transferências não estavam a ser processadas e logo que possível
seriam processadas, intercedeu junto do Senhor Secretário de Estado do Desporto e
da Juventude que, através do IPDJ, refere que o CART expôs correctamente a
responsabilidade que cabe à FPP, após validação dos documentos entregues pelo
CART referentes à deslocação, em sanar as suas obrigações, dentro das regras
contratuais estabelecidas com o CART e das possibilidades regulamentares.
Esclarece ainda que no início de cada ano civil (e não desportivo) o IPDJ celebra com
as federações contratos-programa de concessão, pelo estado, de comparticipações,
pagas em duodécimos, para estas deslocações e que este ano só em 12/02/2016 a FPP
entregou a candidatura cuja homologação e autorização da despesa está ainda em
tramitação administrativa e que cabe à FPP organizar internamente o apoio aos
clubes contratando com os mesmos a forma de os apoiar nestas deslocações.
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O certo é que mais de quatro meses depois da despesa contraída pelo CART a FPP
acabou por regularizar esta comparticipação independentemente da alegada
assinatura do contrato programa que, como lhe foi dito, ainda está a aguardar
homologação administrativa.
Posto isto, espera-se que, doravante, a FPP exija de si própria a mesma
celeridade e pontualidade que exige aos clubes para sanar esta sua inequívoca
obrigação.
Caldas das Taipas, 24 de março de 2016.
Pela Direcção do CART:

António Alberto Lima Pereira
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