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Artigo 18.o

Acompanhamento, controlo e fiscalização

1 — Sem prejuízo de outros mecanismos de acom-
panhamento e controlo que venham a ser adoptados,
o acompanhamento e a verificação da execução do pro-
jecto serão efectuados com base nos seguintes docu-
mentos:

a) A verificação física do projecto tem por base
relatórios de execução do projecto, a apresentar
pelas entidades beneficiárias;

b) A verificação financeira do projecto terá por
base uma declaração de despesa do investi-
mento realizado, apresentada pelo promotor e
certificada por um revisor oficial de contas, atra-
vés da qual se confirmam as despesas de inves-
timento ocorridas, que os documentos compro-
vativos daquelas se encontram correctamente
lançados na contabilidade e que o incentivo foi
contabilizado de acordo com o Plano Oficial
de Contabilidade.

2 — No caso da componente de formação profissio-
nal, o acompanhamento e a verificação da execução do
projecto são assegurados pelo GPF.

3 — O controlo e a fiscalização dos projectos são asse-
gurados através de auditorias promovidas pelo gestor
do PRIME.

Artigo 19.o

Regime contratual de investimento

Aos projectos que tenham acesso ao regime contra-
tual de investimento são aplicáveis as disposições do
Decreto-Lei n.o 203/2003, de 10 de Setembro, e, sub-
sidiariamente, as do presente diploma, com as neces-
sárias adaptações por forma a garantir a observância
das especificidades daquele regime.

ANEXO A

Autonomia financeira

1 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.o 2
do artigo 4.o do presente Regulamento, o rácio de auto-
nomia financeira é calculado através da seguinte fór-
mula:

Autonomia financeira=(CP e/AL e)×100

em que:

CP e — capital próprio da entidade beneficiária,
incluindo os suprimentos que não excedem um
terço daqueles, desde que venham a ser incor-
porados em capital próprio até à data da cele-
bração do contrato de concessão de incentivos;

AL e — activo líquido da empresa.

2 — Para o cálculo do indicador referido no número
anterior será utilizado o balanço referente ao final do
exercício económico anterior ao da data da candidatura
com contas aprovadas ou um balanço intercalar repor-
tado a data posterior, desde que legalmente certificado
por um revisor oficial de contas.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Decreto Regulamentar n.o 21/2004

de 26 de Maio

As reformas em curso na instituição militar, mercê
das alterações ocorridas no enquadramento político
e estratégico, criaram a necessidade de um sistema
que assegure a disponibilidade de recursos humanos
qualificados para a defesa militar da República, para
a participação em missões de prevenção, de gestão
e resolução de crises e no apoio à política externa
do Estado.

Este novo sistema, conducente à supressão do serviço
militar de conscrição, confere um relevo predominante
aos regimes de voluntariado e de contrato. Com vista
à observância estrita dos critérios racionalidade e eco-
nomia, torna-se necessária a fixação dos quantitativos
de militares na efectividade de serviço nos regimes de
voluntariado e de contrato para o ano de 2004.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 6 do artigo 42.o do

Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30
de Agosto, e nos termos da alínea c) do artigo 199.o
da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Quantitativos

Os quantitativos máximos de militares na efectividade
de serviço em regime de contrato (RC) e de volun-
tariado (RV) em 2004 na Marinha, no Exército e na
Força Aérea são os constantes do quadro anexo ao pre-
sente diploma, do qual faz parte integrante.

Artigo 2.o

Base de incidência

Nos efectivos máximos fixados no artigo anterior não
são incluídos os militares em RC e RV que se encontrem
nas seguintes condições:

a) A frequentar cursos de formação para ingresso
nos quadros permanentes;

b) Abrangidos pelo artigo 2.o da portaria n.o 227-B/92
(2.a série), de 24 de Julho;

c) Abrangidos pelo artigo 301.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas.

Artigo 3.o

Planeamento de efectivos

A proposta de efectivos em RC e RV para os anos
de 2005 e seguintes, discriminada por categoria e regime,
devidamente fundamentada, será remetida ao Ministé-
rio da Defesa Nacional até 31 de Julho de 2004.
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Artigo 4.o

Produção de efeitos

O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2004.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de
Abril de 2004. — José Manuel Durão Barroso — Maria
Manuela Dias Ferreira Leite — Paulo Sacadura Cabral
Portas.

Promulgado em 3 de Maio de 2004.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 5 de Maio de 2004.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ANEXO

Quantitativos máximos de militares na efectividade de serviço
em regime de contrato e de voluntariado em 2004 na Marinha,
no Exército e na Força Aérea.

Categoria Marinha Exército Força Aérea Total

Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 850 570 1 605
Sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 820 40 1 904
Praças . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 715 14 312 3 100 20 127

Total . . . . . . . 2 944 16 982 3 710 23 636

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA SAÚDE

Portaria n.o 561/2004

de 26 de Maio

O Decreto-Lei n.o 234/2003, de 27 de Setembro, veio
regular a aplicação, com as necessárias adaptações, do
Decreto-Lei n.o 270/2002, de 2 de Dezembro, da Lei
n.o 14/2000, de 8 de Agosto, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 271/2002, de 2 de Dezem-
bro, e da Portaria n.o 1501/2002, de 12 de Dezembro,
aos subsistemas de saúde geridos por serviços e orga-
nismos do Estado que comparticipam nos preços dos
medicamentos dos seus beneficiários, como é nomea-
damente o caso do Serviço de Assistência na Doença
aos Militares da Guarda Nacional Republicana
(ADMG) e do Serviço de Assistência na Doença da
Polícia de Segurança Pública (SAD).

Nos termos do artigo 2.o do mesmo diploma, a adesão
dos subsistemas ao regime consagrado nos diplomas
referidos no artigo 1.o faz-se mediante portaria conjunta
do Ministro da Saúde e do ministro da tutela, nela se
fixando a data a partir da qual essa adesão entra em
vigor.

Importa, por isso, proceder à concretização dessa ade-
são por parte do ADMG e do SAD, que reúnem as
condições consideradas necessárias para o efeito.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei

n.o 234/2003, de 27 de Setembro:
Manda o Governo, pelos Ministros da Administração

Interna e da Saúde, o seguinte:
1.o O Serviço de Assistência na Doença aos Militares

da Guarda Nacional Republicana (ADMG) e o Serviço
de Assistência na Doença da Polícia de Segurança
Pública (SAD) ficam sujeitos aos regimes jurídicos cons-
tantes no Decreto-Lei n.o 270/2002, de 2 de Dezembro,
na Lei n.o 14/2000, de 8 de Agosto, com a redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 271/2002, de 2
de Dezembro, e na Portaria n.o 1501/2002, de 12 de
Dezembro.

2.o — a) A Guarda Nacional Republicana e a Polícia
de Segurança Pública, através dos seus Departamentos
de Saúde e Assistência na Doença, poderão celebrar
com as administrações regionais de saúde competentes
ou outras entidades os protocolos adequados com vista
à prestação por estas de serviços de conferência de fac-
turas no âmbito das despesas de saúde.

b) Para efeitos do disposto na alínea anterior, ficam
a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança
Pública, através dos seus Departamentos de Saúde e
Assistência na Doença, autorizadas a fornecer a ter-
ceiros a identificação encriptada dos seus beneficiários.

3.o A presente portaria entra em vigor no dia 1 de
Janeiro de 2005.

Em 12 de Março de 2004.

O Ministro da Administração Interna, António
Jorge de Figueiredo Lopes. — O Ministro da Saúde, Luís
Filipe Pereira.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Portaria n.o 562/2004

de 26 de Maio

Pela Portaria n.o 331/2004, de 31 de Março, foram
suspensas as candidaturas às medidas n.os 1 e 2 do Pro-
grama AGRO, com excepção de candidaturas à primeira
instalação de jovens agricultores.

Importa, porém, alargar essa excepção a investimen-
tos relativos a novas plantações de olival e no âmbito
da bovinicultura de carne em regime extensivo, os quais,
por força da legislação aplicável, envolvem o exercício
de direitos em prazo inferior ao que se prevê para o
levantamento da suspensão das referidas candidaturas.

Por outro lado, e tendo em vista uniformizar pro-
cedimentos, há que estender a todo o País o regime
definido para a região de Lisboa e Vale do Tejo através
da Portaria n.o 937/2003, de 4 de Setembro.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 22.o do

Decreto-Lei n.o 163-A/2000, de 27 de Julho:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,

Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:
1.o A suspensão de candidaturas prevista na Portaria

n.o 331/2004, de 31 de Março, não se aplica aos seguintes
investimentos:

a) Novas plantações de olival, nos termos definidos
no n.o 15 do capítulo A do anexo I ao Regu-


