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2 — O valor do orçamento que aqui se considera corresponde à média 
dos orçamentos dos últimos três anos, corrigida em função das contas 
anuais do 2.º outorgante.

3 — Face ao disposto no n.º 1, nos termos do disposto no artigo 16.º do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro as remunerações dos membros 
dos corpos sociais não podem ultrapassar os limites abaixo indicados:

a) A título individual: a remuneração equivalente a cargos de direção 
superior de 1.º grau da Administração Pública;

b) No cômputo das remunerações aos membros dos corpos sociais: 
5 % do montante global das comparticipações concedidas através de 
contratos -programa celebrados com o 2.º outorgante no ano de 2014, 
excluindo os referentes a Organização de Eventos Internacionais.

4 — A violação dos limites indicados no ponto anterior constitui o 
2.º outorgante na obrigação de restituição integral, ao 1.º outorgante, 
dos montantes que lhe foram atribuídos por aqueles contratos -programa 
celebrados ou outorgados para o corrente ano.

5 — As remunerações aos Revisores Oficiais de Contas que integram 
o Conselho Fiscal não são consideradas no âmbito da limitação estabe-
lecida no ponto 3. do presente artigo.

Cláusula 8.ª
Resultados Desportivos Internacionais

O 2.º outorgante compromete -se a atingir os resultados desportivos 
internacionais indicados no Anexo I ao presente contrato, o qual faz 
parte integrante do mesmo.

Cláusula 9.ª
Combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 

à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia 
e a todas as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo

O não cumprimento pelo 2.º outorgante do princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, 
das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e 
do Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação 
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas 
de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica a suspen-
são e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras 
concedidas pelo 1.º outorgante.

Cláusula 10.ª
Formação de treinadores

O não cumprimento pelo 2.º outorgante do regime de acesso e exercício 
da atividade de treinador de desporto estabelecido pelo Lei n.º 40/2012, 
de 28 de agosto, implica a suspensão e, se necessário, o cancelamento 
das comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante.

Cláusula 11.ª
Tutela inspetiva do Estado

1 — Compete ao 1.º outorgante fiscalizar a execução do contrato-
-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e sindi-
câncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa.

2 — As ações inspetivas designadas no número anterior podem ser 
tornadas extensíveis à execução dos contratos -programa celebrados pelo 
2.º outorgante nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, designadamente através da realização de inspeções, 
inquéritos, sindicâncias ou auditoria por uma entidade externa, devendo 
aqueles contratos -programa conter cláusula expressa nesse sentido.

Cláusula 12.ª
Revisão do contrato

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por livre 
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 13.ª
Vigência do contrato e produção de efeitos

Salvaguardando o disposto na cláusula 2.ª, sem prejuízo do regime 
duodecimal e da satisfação das obrigações contratuais estabelecidas na 
cláusula 5.ª supra, a produção de efeitos do presente contrato retroage 
à data de início da execução do programa e termina em 31 de dezembro 
de 2014.

Cláusula 14.ª
Disposições finais

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, este contrato -programa é publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato -programa 
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.

3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
4 — Em cumprimento do n.º 1, artigo 22.º, do Decreto -Lei 

n.º 273/2009, de 1 de outubro, o contrato -programa n.º CP/37/DDF/2014 
é substituído pelo presente contrato -programa, sem prejuízo de todas as 
quantias que o 1.º outorgante já entregou ao 2.º outorgante, as quais são 
deduzidas às verbas a afetar pelo presente contrato -programa.

5 — O 2.º outorgante declara nada mais ter a receber do 1.º outorgante 
relativamente ao contrato -programa n.º CP/37/DDF/2014, seja a que 
título for.

Assinado em Lisboa, em 13 de maio de 2014, em dois exemplares 
de igual valor.

13 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O 
Presidente da Federação Portuguesa de Minigolfe, Ananias Quintano. 

 ANEXO I

(ao contrato -programa de desenvolvimento desportivo CP/126/DDF/2014)

Resultados desportivos a atingir no desenvolvimento do desporto de Alto Rendimento e Seleções Nacionais 

Competição Internacional Objetivos 

Campeonato do Mundo de Miniaturgolfe/Feltgolfe (Juniores/Femininos)   . . . . . . . . . . . . 1 Classificação até ao 16.º lugar (final individual) 
Campeonato do Mundo de Miniaturgolfe/Feltgolfe (Juniores/Masculinos) . . . . . . . . . . . . 2 Classificações até ao 16.º lugar (final individual) 
Campeonato da Europa de Miniaturgolfe/Petergolfe (General Class/Femininos)   . . . . . . . 1 Classificação até ao 16.º lugar (final individual) 
Campeonato da Europa de Miniaturgolfe/Petergolfe (General Class/Masculinos)   . . . . . . 2 Classificações até ao 8.º lugar (final individual) 
Campeonato da Europa de Miniaturgolfe/Petergolfe (Seniores/Femininos)   . . . . . . . . . . . 1 Classificação até ao 16.º lugar (final individual) 
Campeonato da Europa de Miniaturgolfe/Petergolfe (Seniores/Masculinos) . . . . . . . . . . . 2 Classificações até ao 8.º lugar (final individual) 

 207822651 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Despacho n.º 6611/2014
Considerando que a gestão centralizada do Parque de Veículos do 

Estado (PVE) é uma competência exclusiva da Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.), nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 117 -A/2012, 
de 14 de junho;

Considerando que o Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, que es-
tabelece o regime jurídico do PVE, atribui, nos termos dos artigos 16.º a 
18.º, à ESPAP, I. P. a competência para proceder à alienação dos veículos 
pertencentes ao PVE, nos casos em que se justificar, e segundo as regras 
e os procedimentos de alienação aí previstos;
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Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, na redação dada pela 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, o produto da alienação, desig-
nadamente para efeitos de abate e de desmantelamento, de veículos 
pertencentes ao PVE pode ser afeto à ESPAP, I. P. mediante autorização 
do membro do Governo responsável pela área das finanças, com a 
faculdade de delegação;

No uso da competência delegada pela alínea a) do n.º 1 do Despacho 
n.º 11841/2013, de S. E. a Ministra de Estado e das Finanças, publicado 
no Diário de República, 2.ª série, n.º 176, de 12 de setembro de 2013, e 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, 
de 26 de agosto, determino a afetação à ESPAP, I. P. do produto da 
alienação, designadamente para efeitos de abate e de desmantelamento, 
de veículos pertencentes ao PVE.

Comunique -se à ESPAP, I. P. e publique -se no Diário da República.
12 de maio de 2014. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 

Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207822749 

 Despacho n.º 6612/2014
I — Nos termos do disposto nos artigos 3.º e 8.º da Lei Orgânica do 

XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 86-A/2011, 
de 12 de julho de 2011, alterada pelo Decreto-Lei n.º 246/2012, de 13 
de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 29/2013, de 21 de fevereiro, pelo 
Decreto-Lei n.º 60/2013, de 9 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 119/2013, 
de 21 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 20/2014, de 10 de fevereiro, ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e no uso da competência delegada pela Ministra de 
Estado e das Finanças, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Despacho 
n.º 11841/2013, de 6 de setembro de 2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, de 12 de setembro de 2013, subdelego na diretora-
geral do Tesouro e Finanças, licenciada Elsa Maria Roncon Santos, a 
competência para a prática dos seguintes atos:

1) Autorizar as despesas decorrentes da execução de contratos, acordos 
e outros compromissos de natureza financeira assumidos pelo Estado, 
incluindo bonificações, compensações de juros, subsídios e custos de 
amoedação a cargo do Estado, quando o respetivo montante não ultra-
passe € 750.000, com exceção dos referentes a assunções de passivos, 
responsabilidades e regularização de responsabilidades cujo montante 
máximo para a assunção de compromissos e autorização das respetivas 
despesas é fixado em € 500.000;

2) Autorizar a concessão de empréstimos e a realização de outras 
operações ativas, após a aprovação das respetivas condições por des-
pacho ministerial;

3) Endossar cheques para depósito nas contas da Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças domiciliadas na Agência de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.;

4) Restituir os juros de mora e outras quantias resultantes de compro-
missos de natureza financeira indevidamente pagos;

5) Aprovar, com o objetivo de viabilizar a recuperação dos créditos 
sem nova aplicação de fundos relativamente a empréstimos, as altera-
ções que considerar adequadas nas respetivas titularidades e condições 
contratuais, a constituição ou renúncia de garantias reais e pessoais ou 
a cedência do grau de prioridade das mesmas a favor de instituições 
de crédito;

6) Decidir sobre a aquisição por parte do Estado de títulos repre-
sentativos do direito a indemnização para pagamento de impostos, 
nos termos previstos no artigo 30º da Lei n.º 80/77, de 26 de outubro e 
legislação complementar;

7) Decidir sobre a exclusão do regime previsto no Decreto-Lei 
n.º 124/96, de 10 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 16-D/96, publicada no Diário da República I Série-A, 1º Suplemento, 
de 30 de novembro de 1996, nas circunstâncias tipificadas no artigo 3º 
desse diploma, relativamente aos créditos da Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças enquadrados no referido regime de regularização de dívidas;

8) Autorizar o depósito e o levantamento no Banco de Portugal dos 
títulos integrados ou a integrar na carteira do Estado, a que se refere a 
4.ª regra da convenção celebrada com o Banco de Portugal em 30 de 
novembro de 1932, publicada no Diário do Governo, 1.ª série, de 14 
de novembro de 1932, praticando todos os atos inerentes a essa movi-
mentação de títulos;

9) Decidir sobre as operações de recuperação de créditos detidos pela 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças nos termos previstos nas leis orça-
mentais, incluindo a assunção da dívida por terceiros e o cancelamento 
de garantias, exceto quando:

i) O valor do capital em dívida seja superior a € 750 000;
ii) A regularização da dívida seja efetuada através de dação em paga-

mento, conversão de crédito em capital ou outra troca de ativos;
iii) Esteja em causa a alienação de créditos;

10) Assegurar o exercício do direito de regresso pela execução de 
avales ou de outras garantias pessoais prestadas pelo Estado, assinando 
as credenciais e outros documentos necessários;

11) Cometer ao Ministério Público a apresentação de pedido de de-
claração de insolvência de devedores relativamente a créditos que se 
encontrem na titularidade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, bem 
como decidir, neste âmbito, sobre a posição a assumir na assembleia de 
credores de apreciação do relatório prevista e regulada nos termos do 
artigo 156º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(CIRE);

12) Decidir sobre a posição a assumir pela Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças no quadro dos processos abrangidos pelo Código dos Processos 
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, pelo Código de 
Insolvência e da Recuperação de Empresas e no âmbito de procedimento 
extrajudicial de conciliação, exceto quando:

i) O montante do crédito seja superior a € 750 000;
ii) As providências de recuperação propostas envolvam a dação em 

pagamento, a conversão de créditos em capital, a alienação de créditos 
ou outra troca de ativos;

13) Nomear mandatário especial para a representação dos interesses da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, bem como os seus representantes 
nas comissões de credores e órgãos de fiscalização;

14) Decidir sobre a anulação de créditos detidos pela Direção-Geral 
do Tesouro e Finanças, nas condições previstas nas leis orçamentais, 
desde que o valor do crédito não seja superior a € 500 000;

15) Autorizar o cancelamento de garantias associadas aos créditos 
detidos pela DGTF, no caso de extinção da respetiva dívida ou no quadro 
de operações de recuperação de créditos;

16) Aceitar heranças, legados e doações a favor do Estado de bens 
imóveis nos termos do n.º 1 do artigo 38º do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 7 de agosto, ou de outros direitos reais de gozo, e bens móveis não 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 de dezembro, desde 
que os encargos não sejam superiores aos ativos, bem como proceder 
aos atos de reversão e acordos de revogação uma vez preenchidos os 
respetivos pressupostos legais;

17) Autorizar a permuta de imóveis do domínio privado do Estado 
ou de móveis abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 de dezem-
bro, nos termos definidos na lei, desde que a diferença de valores não 
implique encargos financeiros para o Estado;

18) Autorizar a cessão de imóveis, do domínio público ou privado 
do Estado, nos termos do artigo 53.º Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 
de agosto, ou móveis abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 307/94, de 21 
de dezembro, a título precário, a entidades públicas bem como a sua 
devolução;

19) Autorizar o arrendamento de bens imóveis do domínio privado 
do Estado, com ou sem opção de compra ou promessa de compra e 
venda, exceto por ajuste direto, bem como autorizar o pagamento ante-
cipado de rendas, ou a percentagem de rendas já pagas a ser deduzida 
ao preço de venda, no caso de opção de compra, ou promessa de compra 
e venda, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 
agosto, e no n.º 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 36/2013/2014, de 
11 de março, e n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de 
abril, respetivamente;

20) Autorizar a revogação por acordo, a resolução, a denúncia, bem 
como a oposição à renovação, pelo Estado ou pelos institutos públicos 
de contratos de arrendamento, nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto;

21) Fazer cessar por ato administrativo os contratos de arrendamento 
de prédios do Estado e mandar desocupar os prédios do Estado por aque-
les que os ocupem sem título, nos termos previstos, respetivamente, nos 
artigos 64.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto;

22) Aprovar contratos e minutas de contratos cujas operações e con-
dições tenham sido previamente autorizadas pela autoridade competente 
e na forma legalmente estabelecida;

23) Autorizar a constituição de direitos de superfície sobre imóveis 
do domínio privado do Estado e dos institutos públicos, bem como a 
respetiva transmissão nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto.

24) Homologar as listas de imóveis do domínio privado do Estado, 
no âmbito do procedimento de justificação administrativa, nos termos 
do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto;

25) Declarar o incumprimento ou a inconveniência da manutenção 
de cedências de utilização de imóveis do domínio privado do Estado, 
nos termos do n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 
de agosto;

26) Ordenar a reversão de imóveis para o domínio privado do Estado, 
nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 97/70, de 13 de março;

27) Decidir do destino a dar aos bens e valores abandonados a favor 
do Estado, bem como ordenar a sua restituição nos termos do Decreto-


