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2 — Este despacho produz efeitos a partir de 11 de Julho de 2000,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subsubdelegação de competências.

28 de Julho de 2000. — O Director, Eduardo Augusto Carneiro Tei-
xeira, major-general.

Repartição de Pessoal Militar Permanente

Despacho n.o 16 084/2000 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Julho de 2000 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, para
preenchimento da vaga existente no QE de pessoal e secretariado,
aprovado pelo seu despacho n.o 27/CEME/00, de 17 de Fevereiro,
é promovido ao posto de sargento-mor, nos termos do artigo 184.o
e da alínea a) do artigo 263.o do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 264.o e no n.o 4 do artigo 275.o do referido Estatuto, o sargento
a seguir indicado:

SCH INF 60886270, António Henriques de Chaves Saraiva.

Conta a antiguidade desde 16 de Julho de 2000, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-mor.

Fica na situação de supranumerário, no respectivo QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 175.o do EMFAR, ocupando temporariamente
uma vaga do QE de pessoal e secretariado. Encerra a vaga.

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 184.o do EMFAR.

20 de Julho de 2000. — O Chefe da Repartição, Mário Augusto
Mourato Cabrita, coronel de artilharia.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Administração Interna

Despacho n.o 16 085/2000 (2.a série). — O Orçamento do
Estado para 1997 (Lei n.o 52-C/96, de 27 de Dezembro) transferiu
as competências e atribuições de financiamento do Subprograma
Quartéis dos Bombeiros Voluntários, que pertenciam ao Ministério
do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território,
através da sua Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano (DGOTDU), para o Ministério da Administração
Interna (MAI), através de dois organismos nele integrados: o Serviço
Nacional de Bombeiros (SNB), como entidade tutelar dos corpos de
bombeiros, e o Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações
(GEPI), como serviço gestor do PIDDAC/MAI.

Esta transferência de competências foi regulada pelo despacho con-
junto n.o 220/97, dos Secretários de Estado da Administração Interna
e da Administração Local e do Ordenamento do Território, e foi
publicado no Diário da República, 2.a série, de 7 de Agosto de 1997,
cujo n.o 5 dispõe que «O regime de atribuição de comparticipações
financeiras para novas candidaturas referentes a instalações de asso-
ciações de bombeiros voluntários será objecto de regulamento a publi-
car pelo Ministério da Administração Interna».

Assim, em cumprimento deste dispositivo legal, aprovo o seguinte
regulamento:

Disposições gerais:
1 — A atribuição de comparticipações financeiras do Estado às asso-

ciações de bombeiros voluntários para obras de reparação, remode-
lação e ampliação nas instalações existentes ou para obras de cons-
trução de novas instalações regula-se pelas disposições estabelecidas
no presente regulamento.

2 — As comparticipações financeiras do Estado nas obras a efectuar
em instalações específicas de quartéis de bombeiros voluntários são
exclusivamente as que se encontram definidas nas tipologias constantes
do despacho conjunto MAI/MPAT publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 274, de 23 de Novembro de 1993.

3 — O programa de financiamento é constituído por dois subpro-
gramas, consoante a dimensão financeira das obras a realizar:

a) Subprograma n.o 1 — obras com orçamento superior a
12 000 contos;

b) Subprograma n.o 2 — obras com um orçamento igual ou infe-
rior a 12 000 contos (trabalho de natureza simples — TNS).

4 — As candidaturas devem ser apresentadas pelas entidades inte-
ressadas, em formulário próprio, directamente na Inspecção Regional

de Bombeiros (IRB) da sua área, que o informa e remete ao Serviço
Nacional de Bombeiros (SNB).

5 — Os formulários a que se refere o n.o 4 são apreciados pelos
serviços centrais do SNB e deles devem constar todos os elementos
necessários à apreciação da candidatura, designadamente o objecto
do pedido, os respectivos encargos e fontes de financiamento previstos.

Subprograma n.o 1 — Obras com orçamento superior
a 12 000 contos

6 — O processo de selecção e aprovação de candidaturas ao Sub-
programa n.o 1 é constituído por duas fases distintas, adiante iden-
tificadas, que são:

1.a fase — referente à selecção de candidaturas para compartici-
pações financeiras para as obras referidas no n.o 1, à aprovação
dos terrenos e localização de novos equipamentos, à definição
das tipologias dos quartéis e dos programas base para desen-
volvimento dos projectos, e à aprovação dos mesmos nas dife-
rentes fases de estudo prévio, anteprojecto e projecto de execução,
o que não envolve qualquer compromisso de comparticipação;

2.a fase — referente à aprovação do financiamento.

7 — As candidaturas deverão ser apresentadas em formulário pró-
prio e instruídas com os seguintes documentos:

a) Fotocópia do cartão de identificação de pessoa colectiva e
dos estatutos ou documentos substitutivos, se aqueles não
se aplicarem;

b) Planta de localização à escala de 1:2000 ou de 1:1000 do
novo quartel que se pretende construir;

c) No caso de ampliação: planta de localização à escala de 1:2000
ou de 1:1000 do quartel que se pretende remodelar e ou
ampliar ou substituir por novas instalações, complementada
com o levantamento das instalações existentes (plantas, cortes
e alçados à escala de 1:100), identificando todos os compar-
timentos em planta, em cada um dos pisos, com indicação
das respectivas áreas úteis e brutas de construção;

d) Prova de propriedade do terreno ou do direito de superfície
por mais de 50 anos, se outro limite temporal não estiver
legalmente fixado;

e) Extracto da planta de síntese do plano director municipal
de ordenamento do território em vigor, com indicação do
local, ou, na ausência de plano, parecer da Câmara Municipal
sobre a localização do novo quartel;

f) Memória descritiva indicando os objectivos e o programa pre-
liminar das obras que se pretende efectuar, identificando a
área de intervenção, o número total de habitantes, a tipificação
do corpo de bombeiros, o dimensionamento e o estado de
conservação das instalações existentes, acompanhada de foto-
grafias actualizadas e elucidativas do estado actual das ins-
talações existentes;

g) Estimativa de custos das obras que a entidade promotora
pretende efectuar;

h) Declaração que identifique os montantes e as fontes de finan-
ciamento, comprovados por declaração escrita das entidades
financiadoras;

i) Pedido concreto do montante da comparticipação do Estado
que se pretende;

j) Prazo de execução dos trabalhos.

Selecção de candidaturas:
8 — As candidaturas apresentadas serão seleccionadas e classifi-

cadas por uma comissão de selecção de candidaturas que é composta
por três membros, um designado pelo Gabinete de Estudos e de
Planeamento de Instalações do Ministério da Administração Interna
(GEPI), e cada um dos outros elementos designado, respectivamente,
pelo Serviço Nacional de Bombeiros (SNB) e pela Inspecção Regional
de Bombeiros (IRB).

8.1 — O presidente será o membro designado pelo Gabinete de
Estudos e de Planeamento de Instalações do Ministério da Admi-
nistração Interna (GEPI).

9 — A comissão de selecção de candidaturas emite um parecer,
no prazo de 90 dias úteis, que ponderará os factores estabelecidos
no n.o 11.

10 — No parecer da comissão de selecção, em relação às candi-
daturas seleccionadas, consta expressamente qual é a tipologia atri-
buída ao quartel e o respectivo programa base em que se enquadra
a candidatura seleccionada, de acordo com a legislação aplicável, não
podendo essa tipologia ser alterada, bem como não pode ser excedida
a área máxima definida para cada tipologia.

Se a associação considerar necessária área excedentária, os res-
pectivos trabalhos serão objecto de outro contrato de empreitada,
o qual não será comparticipado.
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11 — A comissão de selecção de candidaturas ponderará os seguin-
tes factores:

a) Espacial — avaliação local da candidatura numa perspectiva
nacional: deverá averiguar-se quais são os riscos dos elementos
da natureza e as necessidades da população que se pretende
servir com a obra a realizar e quais são as distâncias vértices
triangulares a que se situam os equipamentos similares mais
próximos;

b) Financeiro — determinar se existe capacidade financeira para
a realização da obra por parte da entidade promotora e se
existe disponibilidade financeira por parte do Estado para
atribuição da comparticipação em função das verbas dis-
poníveis;

c) Adequabilidade do terreno proposto para a realização da obra
à tipologia atribuída ao quartel.

12 — No prazo de 90 dias úteis, a comissão de selecção de can-
didaturas emitirá parecer, que submeterá à consideração e homo-
logação da tutela.

13 — O despacho de homologação da candidatura pela tutela não
implica qualquer compromisso de comparticipação financeira do
Estado na realização da obra, mas apenas habilita a entidade pro-
motora seleccionada a prosseguir nas fases subsequentes do processo,
de acordo com as orientações entretanto definidas.

14 — Este despacho é enviado pelo GEPI aos serviços centrais do
SNB que comunicam às entidades promotoras a decisão de selecção
ou rejeição da candidatura no prazo de 60 dias úteis a contar do
despacho a que aludem os números anteriores.

Análise e acompanhamento:
15 — Após o despacho de homologação de candidaturas, o acom-

panhamento das candidaturas seleccionadas transita para uma comis-
são de análise e acompanhamento, que será composta por três mem-
bros: dois designados pelo Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações (GEPI) e o outro designado pelo Serviço Nacional
de Bombeiros (SNB).

O presidente da comissão será o membro indicado pelo GEPI.
16 — A comissão de análise e acompanhamento, no prazo de 90 dias

úteis a contar do despacho da tutela, delibera sobre o valor da com-
participação financeira do Estado para a execução da obra.

17 — A deliberação da comissão de análise e acompanhamento
deve ponderar os seguintes factores:

a) Montante da comparticipação do Estado pretendido pela enti-
dade promotora da obra;

b) Reais disponibilidades financeiras do Estado face às verbas
disponíveis para o efeito no Orçamento do Estado;

c) Maior ou menor autofinanciamento da entidade promotora
da obra;

d) Maior ou menor apoio financeiro das câmaras municipais.

18 — Os serviços centrais do SNB, informados pelo GEPI, notificam
as entidades promotoras seleccionadas, no prazo de 30 dias úteis,
da decisão da comissão de análise e acompanhamento sobre o valor
da comparticipação financeira do Estado pretendida pela candidatura.

19 — As entidades promotoras que tenham obtido a compartici-
pação financeira do Estado para a execução da obra são notificadas
para, no prazo de 30 dias úteis, informarem o GEPI se pretendem
elaborar de forma autónoma o projecto ou se pretendem que este
seja elaborado pelo GEPI, sem prejuízo da comparticipação financeira
atribuída.

20 — Dependendo da decisão das entidades promotoras referidas
no número anterior, devem estas entregar, no prazo de oito meses,
no GEPI, um estudo prévio elaborado para o terreno aprovado, em
conformidade com a tipologia atribuída ao quartel e o respectivo
programa base, constantes do despacho conjunto MAI/MPAT publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 274, de 23 de Novembro
de 1993.

Complementarmente, das salas de comando, deve ter-se um perfeito
controlo visual do parque de viaturas e de toda a área operacional,
tanto quanto possível, sem descurar o teor do parágrafo seguinte.

O estudo prévio deverá incluir as peças escritas e desenhadas exi-
gidas para esta fase do projecto, nos termos da Portaria de 7 de
Fevereiro de 1972 do MOPC, publicada no suplemento ao Diário
do Governo, 2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro de 1972, e suas
alterações.

21 — A comissão de análise e acompanhamento, no prazo de 60 dias
úteis a contar da entrega do estudo prévio, emite um parecer de
aprovação ou rejeição do estudo prévio que incidirá sobre o cum-
primento dos aspectos funcionais relacionados com a organização dos
espaços e as áreas úteis e brutas de construção exigidas para a tipologia
e o programa base previamente atribuídos e ainda sobre a qualidade
arquitectónica e integração no aglomerado e na paisagem envolvente.

22 — A decisão da comissão de análise e acompanhamento é noti-
ficada, no prazo de 15 dias úteis, à entidade promotora.

23 — Após a aprovação do estudo prévio, a entidade promotora
deve entregar, no prazo de seis meses, no GEPI, o anteprojecto com-
posto de memória descritiva, estimativa de custos, plantas, cortes e
alçados à escala de 1:100, devidamente cotados, identificando áreas
úteis e brutas de construção, elaborado em conformidade com o dis-
posto na Portaria de 7 de Fevereiro de 1972 do MOPC, e respeitando
eventuais condicionamentos referidos no parecer anterior, emitido
sobre o estudo prévio.

24 — No prazo de 60 dias úteis a contar da recepção do ante-
projecto, a comissão de análise e acompanhamento emitirá um parecer
sobre o anteprojecto, que incidirá sobre o cumprimento dos aspectos
funcionais relacionados com a organização dos espaços e as áreas
úteis e brutas de construção exigidas para a tipologia e o programa
base previamente atribuídos e ainda sobre a qualidade arquitectónica
e integral no aglomerado e na paisagem envolvente.

25 — A decisão da comissão de análise e acompanhamento é comu-
nicada no prazo de 15 dias úteis à entidade promotora.

26 — Após a aprovação do anteprojecto, a entidade interessada
deve entregar, no prazo de oito meses, no GEPI, o projecto de exe-
cução, da arquitectura e das especialidades de fundações e estruturas,
instalações eléctricas e electromecânicas, instalações telefónicas e de
telecomunicações, redes de águas, esgotos e gás e arranjo dos espaços
exteriores, incluindo as peças escritas e desenhadas exigidas para esta
fase do projecto, nos termos da Portaria de 7 de Fevereiro de 1972
do MOPC, designadamente: programa de concurso, caderno de encar-
gos, memória descritiva, cálculos, mapas de trabalhos, revestimentos
e acabamentos, mapas de vãos, pormenores construtivos à escala de
1:20, de 1:10 e tamanho natural, bem como documento comprovativo
da aprovação dos referidos projectos pela Câmara Municipal, além
de outros elementos eventualmente solicitados com a aprovação do
anteprojecto.

27 — No prazo de 60 dias úteis a contar da recepção do projecto
de execução, a comissão de análise e acompanhamento emitirá um
parecer de aprovação ou rejeição sobre o projecto de execução, que
incidirá sobre a conformidade do projecto de execução com o ante-
projecto aprovado e sobre a verificação do cumprimento de todos
os pareceres vinculativos emitidos pela Câmara Municipal e pelas
entidades sectoriais que se tiverem pronunciado anteriormente.

28 — Compete ao director do GEPI a aprovação final do projecto
de execução, do programa do concurso e do caderno de encargos.
Desta decisão será dado conhecimento ao SNB.

29 — O GEPI notifica, no prazo de 15 dias úteis, a decisão de
aprovação final do projecto de execução, do programa do concurso
e do caderno de encargos às entidades promotoras.

Concurso de empreitada:
30 — O concurso e contrato de empreitada para as obras de ins-

talações de bombeiros voluntários, comparticipadas pelo Estado, estão
sujeitas ao regime jurídico das empreitadas de obras públicas (Decre-
to-Lei n.o 59/99, de 2 de Março).

31 — O concurso público é promovido pela associação de bombeiros
voluntários.

32 — A comissão de análise das propostas é composta por
cinco membros: um designado pelo Gabinete de Estudos e de Pla-
neamento de Instalações, outro pelo Serviço Nacional de Bombeiros
e os restantes três pela associação de bombeiros voluntários.

33 — Compete ao director do GEPI homologar a adjudicação da
obra, com base no relatório da comissão de análise das propostas
acompanhado de todos os elementos do concurso. A não homologação
implica a não concessão da comparticipação financeira.

34 — A minuta do contrato, uma vez homologada pelo director
do GEPI, será remetida, antes da adjudicação ao concorrente pre-
ferido para que se pronuncie, no prazo de cinco dias úteis.

35 — Se, no prazo referido, o concorrente não se pronunciar, con-
siderar-se-á aprovada a minuta.

36 — Após a homologação da adjudicação da obra pelo director
do GEPI, é dado conhecimento aos serviços centrais do SNB e à
entidade promotora, que, no prazo de 15 dias úteis a contar do prazo
referido no número anterior, notifica a adjudicação da obra ao con-
corrente preferido e comunica esta decisão aos restantes.

37 — A assinatura do contrato será efectuada entre a associação
de bombeiros e o adjudicatário.

Comparticipações:
38 — A liquidação da comparticipação pelo GEPI será efectuada

em quatro prestações, sendo:

a) A 1.a fracção de 10 %, mediante prova da consignação e
começo da obra;

b) A 2.a fracção de mais 40 %, mediante prova de conclusão
de 40 % dos trabalhos comparticipáveis e executados;

c) A 3.a fracção de mais 40 %, mediante prova de conclusão
de 80 % dos trabalhos comparticipáveis e executados;

d) A 4.a e última fracção de 10 %, mediante prova da conclusão
e recepção provisória da obra.
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39 — O GEPI fará oportunas vistorias às obras a fim de verificar
a correspondência percentual e proporcional do andamento dos tra-
balhos, face a cada uma das prestações da comparticipação financeira.

Comparticipações e seus limites:
40 — A comparticipação financeira será aprovada através do GEPI.
41 — A comparticipação financeira é calculada de acordo com a

seguinte fórmula: área bruta de construção de acordo com o pro-
grama-tipo (fixado pelo despacho conjunto MAI/MPAT publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 274, de 23 de Novembro de
1993, ou a área real, se inferior, vezes o custo padrão. A variável
custo padrão será anualmente definida pelo GEPI.

42 — As comparticipações a atribuir pelo Estado poderão atingir
o limite máximo de 60 % do cálculo obtido nos termos do número
anterior.

43 — Sem prejuízo do exposto no número anterior, as compar-
ticipações a cada associação de bombeiros voluntários não poderão
exceder o valor máximo de 100 000 contos.

44 — A comparticipação a atribuir no âmbito do presente programa
não abrange trabalhos imprevistos, altas de praça, erros e omissões
de projecto, revisão de preços e actualizações orçamentais.

45 — Em qualquer fase do processo, as candidaturas deverão res-
peitar os valores unitários e máximos dos custos padrão, correspon-
dentes às tipologias aprovadas em vigor à data da sua apresentação.
Quando estas condições não se verificarem, o GEPI informará as
entidades interessadas que o projecto não está em condições de ser
aprovado.

46 — Não são comparticipáveis os honorários relativos a estudos
e projectos necessários à implementação dos empreendimentos, com
excepção dos executados pelo GEPI.

Disposições finais:
47 — A não instrução dos processos de candidatura com os docu-

mentos referidos no n.o 7 pressupõe a não aceitação pelos serviços
centrais do SNB das candidaturas, implicando a sua rejeição liminar.

48 — A materialização dos compromissos do Estado, designada-
mente no que se refere ao valor da comparticipação e respectiva
calendarização, será objecto de protocolo ou instrumento contratual
equivalente a celebrar entre o GEPI, a entidade promotora e a Câmara
Municipal do concelho, quando co-financiadora, após a decisão a que
alude o n.o 19, segundo modelo a fornecer pelo GEPI, e será homo-
logado pela tutela.

As alterações a efectuar nos referidos protocolos serão sempre de
carácter excepcional, dando origem à celebração de protocolo adi-
cional, a requerimento da entidade promotora interessada.

49 — Nos locais de construção de equipamentos financiados pelo
Estado, através do PIDDAC/MAI, devem ser colocados em condições
de boa visibilidade pela entidade promotora painéis que obedeçam
ao modelo aprovado pelo MAI, com as indicações e dimensões exi-
gidas, aí se mantendo desde o início dos trabalhos até à conclusão
da obra.

O painel, para além de mencionar o prazo para a execução da
obra e outros requisitos exigidos, deve também indicar a data limite
da sua conclusão.

50 — O processo de candidatura que tenha sido rejeitado será devol-
vido à entidade proponente, podendo esta proceder à sua renovação,
se assim o entender. A renovação da candidatura obedece ao regime
fixado no presente despacho normativo, sem prejuízo do aprovei-
tamento e reutilização dos mesmos elementos, incluindo projectos
já anteriormente apresentados, desde que se mantenham actuais ou
relevantes para uma nova apreciação.

51 — As candidaturas apresentadas até à data da entrada em vigor
do presente regulamento, consideram-se candidatas ao Subprograma
n.o 1 — 1.a fase.

Subprograma n.o 2 — Obras de orçamento igual ou inferior
a 12 000 contos (trabalhos de natureza simples — TNS)

52 — O processo de selecção e aprovação das candidaturas ao Sub-
programa n.o 2 é semestral, havendo dois períodos de apresentação
de candidaturas, com termo em 31 de Dezembro e 30 de Junho de
cada ano.

53 — As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes
documentos:

a) Fotocópia do cartão de identificação de pessoa colectiva e
dos estatutos ou documentos substitutivos, se aqueles não
se aplicarem;

b) Planta de localização à escala de 1:2000 ou de 1:1000 do
quartel existente;

c) Levantamento das instalações existentes (planta, cortes e alça-
dos à escala de 1:100), identificando todos os compartimentos
em planta, com indicação em cada piso, das respectivas áreas
úteis e brutas de construção;

d) Memória descritiva indicando os objectivos e o programa das
obras que se pretende efectuar (reparação, restauro, remo-

delação e ampliação das instalações existentes), o estado de
conservação das mesmas, e o prazo de execução dos trabalhos,
subscrita por técnico competente;

e) Orçamento da obra subscrito por técnico competente, que
deve assinar o concomitante termo de responsabilidade;

f) Fotografias actualizadas e elucidativas quanto à necessidade
das referidas obras;

g) Prova de propriedade do terreno ou do direito de superfície
por mais de 50 anos, se outro limite temporal não estiver
legalmente fixado;

h) Pedido concreto do montante da comparticipação do Estado
que se pretende;

i) Documento comprovativo da aprovação das obras a executar,
passado pela câmara municipal.

54 — A comissão referida no n.o 8 avalia a relevância da candidatura
e emite parecer sobre o interesse, a oportunidade e a prioridade
da mesma, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da recepção
da candidatura, enviando o processo para o GEPI.

55 — No princípio de cada semestre, o GEPI submeterá à con-
sideração da tutela as candidaturas respeitantes ao semestre anterior.

56 — O GEPI notificará as entidades promotoras, no prazo de
10 dias úteis após a decisão, sobre o financiamento, indicando o mon-
tante da comparticipação atribuída para a realização da obra.

57 — Sem prejuízo do cumprimento do regime jurídico das emprei-
tadas de obras públicas, as entidades promotoras cujas candidaturas
tenham sido aprovadas e seleccionadas poderão adoptar o regime
de administração directa e iniciar os trabalhos, comunicando a data
ao GEPI.

58 — A liquidação da comparticipação pelo GEPI será efectuada
em duas prestações, sendo:

a) A 1.a fracção de 50 %, mediante prova de início dos trabalhos,
apresentada pelos interessados;

b) A 2.a fracção de mais 50 %, após confirmação da conclusão
dos trabalhos, a efectuar pelo inspector regional de bombeiros
da área respectiva.

59 — As comparticipações a atribuir pelo GEPI terão como limite
máximo 60 % do orçamento indicado nas candidaturas ao Subpro-
grama n.o 2.

60 — A comparticipação a atribuir no âmbito do presente programa
não abrange trabalhos a mais, altas de praça, erros e omissões do
projecto, revisões de preços e actualizações orçamentais.

61 — Em qualquer fase do processo, as candidaturas deverão res-
peitar os valores unitários e máximos dos custos padrão correntes
no mercado da construção civil, correspondentes às tipologias apro-
vadas. Quando estas condições não se verificarem, o GEPI informará
as entidades interessadas que o projecto não está em condições de
ser aprovado.

62 — Não são comparticipáveis os honorários relativos a estudos
e projectos necessários à implementação dos empreendimentos.

63 — A não instrução dos processos de candidatura, com os docu-
mentos referidos no n.o 53 implica a não aceitação da candidatura.

64 — A materialização dos compromissos do Estado, designada-
mente no que se refere ao valor das comparticipações e respectiva
calendarização, será objecto de protocolo ou instrumento contratual
equivalente, a celebrar entre o GEPI e a entidade promotora, após
a decisão a que alude o n.o 56, segundo modelo a fornecer pelo
GEPI.

65 — As alterações a efectuar nos referidos protocolos serão sempre
de carácter excepcional, dando origem à celebração de protocolo adi-
cional, a requerimento da entidade promotora interessada.

66 — Nos locais de construção de equipamentos financiados pelo
Estado, através do PIDDAC/MAI, devem ser colocados em condições
de boa visibilidade, pela entidade promotora, painéis que obedeçam
ao modelo aprovado pelo MAI, com as indicações e dimensões exi-
gidas, aí se mantendo desde o início dos trabalhos até à conclusão
da obra.

O painel, para além de mencionar o prazo para a execução da
obra e outros requisitos exigidos, deve também indicar a data limite
da sua conclusão.

67 — O processo de candidatura que tenha sido rejeitado será devol-
vido à entidade promotora, podendo esta proceder à sua renovação,
se assim o entender.

68 — O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

13 de Julho de 2000. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Administração Interna, Manuel Maria Diogo.


