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f) Verificação posterior, em sede de acompanhamento
ou auditoria, do incumprimento dos normativos nacionais
ou comunitários aplicáveis no âmbito do financiamento;
g) Constatação de situação não regularizada face à administração fiscal, à segurança social, ou ao Fundo, que
coloque em causa a continuação das actividades;
h) Não regularização das deficiências detectadas no
prazo previsto no n.º 2 do artigo 26.º;
i) Recusa por parte das entidades de submissão ao controlo a que estejam legalmente sujeitas;
j) Declarações inexactas, incompletas ou desconformes
sobre o processo de formação ou outras actividades do
projecto que afectem de modo substantivo a justificação
do apoio financeiro recebido ou a receber;
l) Inexistência de contabilização das despesas;
m) Inexistência de conta bancária específica ou a sua
não utilização;
n) Não apresentação atempada dos formulários relativos
à execução e ao pedido de saldo, salvo nos casos em que a
eventual fundamentação invocada para este incumprimento
venha a ser aceite pela autoridade responsável.
2 — No caso de revogação da decisão pelos fundamentos constantes das alíneas b) e i) do número anterior,
a entidade beneficiária apenas pode aceder a novos apoios
do Fundo, dentro dos dois anos subsequentes, mediante a
prestação de garantia bancária.
CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 32.º
Formulários

1 — Todos os formulários referidos no presente Regulamento são disponibilizados pela autoridade responsável
em formato digital.
2 — Os formulários, em todas as suas componentes,
devem ser integralmente preenchidos, nos termos e com
o conteúdo e requisitos que deles constam.
Artigo 33.º
Prazos

1 — Salvo prazo especialmente previsto no presente
Regulamento, o prazo para a prática de qualquer acto é
fixado pela autoridade responsável, com a duração mínima
de cinco dias úteis.
2 — À contagem dos prazos aplicam-se as seguintes
regras:
a) Não se inclui na contagem o dia em que ocorrer o
evento a partir do qual o prazo começa a correr;
b) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades e suspende-se nos sábados, domingos
e feriados;
c) O termo do prazo que caia em dia em que o serviço
perante o qual deva ser praticado o acto não esteja aberto
ao público, ou não funcione durante o período normal,
transfere-se para o primeiro dia útil seguinte.
3 — Os formulários, documentos ou elementos, quando
não enviados por meio electrónico, devem ser entregues
à autoridade responsável até às 18 horas ou para aí expedido, sob registo postal, em ambos os casos até ao último
dia do prazo.

Artigo 34.º
Normas subsidiárias

1 — Em matérias não especialmente reguladas no presente Regulamento, são aplicáveis as regras estabelecidas
na Decisão e demais legislação comunitária ou nacional
que proceda à respectiva regulamentação.
2 — As normas nacionais ou comunitárias referidas no
número anterior são publicitadas pela autoridade responsável em página da Internet.

MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL
E DAS PESCAS.
Portaria n.º 80/2008
de 25 de Janeiro

Pela Portaria n.º 992/2002, de 7 de Agosto, foi concessionada ao Grupo Desportivo de Caça Leões e Dragões a
zona de caça associativa da Herdade das Sesmarias (processo n.º 3008-DGRF), situada no município de Alcácer
do Sal, válida até 28 de Junho de 2008.
Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a
sua renovação.
Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado
na alínea a) do artigo 40.º e no n.º 1 do artigo 118.º do
Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de
24 de Novembro, manda o Governo, pelos Ministros do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º Pela presente portaria é renovada, por um período
de seis anos, renováveis automaticamente por um único e
igual período, a concessão desta zona de caça, abrangendo
vários prédios rústicos sitos na freguesia de Santa Susana,
município de Alcácer do Sal, com a área de 831 ha.
2.º A concessão de terrenos incluídos em áreas classificadas poderá terminar, sem direito a indemnização,
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos
dados científicos que comprovem a incompatibilidade da
actividade cinegética com a conservação da natureza, até
um máximo de 10 % da área total da zona de caça.
3.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 29
de Junho de 2008.
Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente,
em 7 de Janeiro de 2008. — Pelo Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Luís Medeiros
Vieira, Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e das
Pescas, em 17 de Janeiro de 2008.
Portaria n.º 81/2008
de 25 de Janeiro

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.º
e no n.º 1 do artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de

