
13422  Diário da República, 2.ª série — N.º 100 — 26 de maio de 2014 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 6856/2014
As doenças oncológicas são a segunda principal causa de morte em 

Portugal, sendo a luta contra o cancro uma das prioridades inscritas no 
Plano Nacional de Saúde. Por outro lado o Plano Oncológico Nacional 
previu entre os seus objetivos estratégicos intensificar os rastreios de 
cancro já implementados.

Os programas de rastreio oncológicos consistem na aplicação de 
exames sistemáticos a toda a população saudável ou a grupos específi-
cos selecionados da população saudável, com o objetivo de diminuir a 
incidência e a mortalidade, através da deteção precoce, aumentando as 
possibilidades de cura, proporcionando um tratamento menos agressivo 
e incrementando a sobrevivência, com maior qualidade de vida.

A Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., tendo por missão 
cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde na sua área de inter-
venção e desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, 
de modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações, 
pretende desenvolver um programa de rastreio do cancro do colo do 
útero, seguindo uma metodologia de base populacional, organizada, 
centralizada, com estreitos mecanismos de controlo e garantia de qua-
lidade e a disponibilidade de diagnóstico e tratamento complementares 
atempados.

Para a implementação deste Programa, nos próximos três anos, a 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., tem necessidade de 
contratar serviços laboratoriais, entendendo que os mesmos, por razões 
de ordem técnica, devem ser centralizados e realizados numa instituição 
de saúde de referência nacional e internacional no domínio do tratamento, 
da investigação e do ensino do cancro, tal como é o Instituto Português 
de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E.

Considerando a proposta do Ministro da Saúde, fundamentada 
na avaliação realizada pela Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P.:

1 — Autorizo, nos termos e ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a realização da 
despesa pela Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., relativa 
à celebração de contrato com o Instituto Português de Oncologia do 
Porto Francisco Gentil, E. P. E., para aquisição de serviços laboratoriais 
de anatomia patológica no montante máximo de €4.979.741,60 (quatro 
milhões novecentos e setenta e nove mil e setecentos e quarenta e um 
euros e sessenta cêntimos), ao abrigo da contratação excluída prevista 
na alínea f) do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos.

2 — Delego, com faculdade de subdelegação, no Ministro da Saúde, 
ao abrigo do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, do n.º 4 do 
artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de 
julho, republicado pelo Decreto -Lei n.º 119/2013, de 21 de agosto, a 
competência para a prática de todos os atos necessários à execução do 
disposto no presente despacho, designadamente a competência para a 
aprovação da minuta de contrato.

3 — O presente despacho produz efeitos desde o dia seguinte ao da 
sua assinatura.

9 de maio de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 327/2014

Contrato -programa de desenvolvimento
desportivo CP/124/DDF/2014

Desenvolvimento da prática desportiva
Entre:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º Outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, pessoa 
coletiva de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública des-
portiva, concedido através de Despacho n.º 35/93, de 29 de novembro, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 288, de 11 de dezem-
bro, com sede na(o) Rua Fernando Namora, 46 C/D, 1600 -454 Lisboa, 
NIPC 503256870, aqui representada por Manuel Espírito Santo de 
Mello Breyner, na qualidade de Presidente, adiante designada por 
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 1.º Outorgante, “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 17 de janeiro de 2014, 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 22 -01 -2014, com 
o 2.º Outorgante o Contrato -Programa CP/19/DDF/2014 que previa a 
concessão de uma comparticipação financeira até 8.748,00 €, paga em 
regime duodecimal;

D) Os procedimentos supra referidos estão concluídos e na sequência 
de análise técnica efetuada pelos serviços e decisão do Conselho Diretivo 
ficou estabelecida a concessão à entidade acima identificada de uma 
comparticipação financeira no valor global identificado na cláusula 3.ª, 
infra, destinada a apoiar a execução do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo apresentado;

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 comparti-
cipação financeira à execução do Programa de Desenvolvimento Des-
portivo de Desenvolvimento da Prática Desportiva que o 2.º Outorgante 
apresentou ao 1.º Outorgante, e se propõe prosseguir no decurso do 
corrente ano, anexo a este contrato -programa, o qual faz parte inte-
grante do mesmo, publicado e publicitado nos termos do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 2.ª
Período de execução do programa

O período de execução do programa objeto de comparticipação finan-
ceira ao abrigo do presente contrato -programa tem início a 1 de janeiro 
e termina em 31 de dezembro de 2014.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º Outorgante, ao 
2.º Outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa desportivo 
referido na cláusula 1.ª, é no montante de 53.000,00 €, com a seguinte 
distribuição:

a) A quantia de 53.000,00 €, destinada a comparticipar exclusiva-
mente os custos com o Desenvolvimento da Prática Desportiva do 
2.º Outorgante e que integra os seguintes projetos e com a seguinte 
distribuição financeira

i) A quantia de 9.000,00 €, destinada a comparticipar exclusivamente 
os custos com a organização e gestão do 2.º Outorgante;


