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Projecto de Regulamento de Apoio a Estruturas Fixas e Projectos Culturais do 

Concelho de Sintra 

 

Preâmbulo 

 

Os agentes culturais são entidades que pela sua acção se constituem como pólos de 

desenvolvimento das comunidades residentes no Concelho de Sintra, sendo promotores do 

seu incremento cívico, cultural e intelectual. 

 

Interpretando reportórios consolidados, ou propondo novas interpretações estéticas, 

artísticas e culturais, os agentes culturais, grupos e companhias de teatro, dança, e música 

(profissionais) são componentes da herança cultural deste Concelho. 

 

Na sua acção, promovem junto das populações o gosto pela Cultura, constituindo uma 

forma privilegiada de dinamizar a vida cultural e a ocupação de tempos livres fomentando no 

público o gosto pelo teatro, música e dança. 

 

Nesta conformidade vem o Município de Sintra definir as regras de atribuição de apoios aos 

projectos culturais, constituindo uma peça fundamental no plano de intervenção desta 

edilidade na área do desenvolvimento cultural, reiterando o princípio fundamental que a 

Cultura é um direito dos munícipes deste Concelho e que contribui activamente para o 

objectivo de melhorar a sua qualidade de vida; 

 

É objectivo deste Regulamento promover um planeamento equilibrado, permitindo, não só o 

aumento quantitativo e qualitativo da oferta da prática cultural no concelho de Sintra, como 

também incentivar o desenvolvimento da rede de equipamentos existentes. 

 

Pretende-se, igualmente, promover a estabilidade do emprego e não o emprego precário, 

bem como consolidar e profissionalizar as referidas associações, aumentando deste modo o 

emprego no Concelho. 

 

Pretende-se, ainda, promover a utilização e a dinamização de vários espaços culturais, 

assim como permitir aos agentes do concelho a possibilidade de se empenharem de uma 

forma mais eficaz na organização das suas próprias iniciativas. 
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A atribuição de apoios pela Câmara Municipal de Sintra aos agentes culturais deve 

obedecer a princípios claros, rigorosos e precisos, tornando-se pois, imprescindível, a 

programação e compilação de um conjunto de critérios, bem como de mecanismos eficazes 

de modo a garantir o respeito pelos princípios de igualdade e transparência. 

 

Importa, assim, utilizar de forma rigorosa os recursos do erário público, optimizando a 

eficácia na sua disponibilização, de forma a contribuir para a melhoria dos estilos de vida 

das populações, através de manifestações de carácter cultural. 

 

Tradição regulamentar de objectividade, transparência e equidistância relativamente aos 

interesses culturais em presença, pelo qual o Município de Sintra sempre norteou a sua 

actuação e que aliás estava reflectido nos anteriores normativos aprovados pelos órgãos 

Municipais, designadamente do Programa de Apoio às Estruturas Profissionais de Sintra - 

PAEPS, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra, em 22 de Fevereiro de 2007  e do  

Programa de Apoio às Estruturas Culturais Profissionais de Sintra – PAEPS, aprovado 23 de 

Novembro de 2011, pelo mesmo órgão. 

 

Não obstante o exposto, e principalmente às novas opções assumidas pelo actual executivo 

municipal e num esforço de desburocratização de procedimentos e simplificação, entendeu-

se que o Regulamento do Programa de Apoio às Estruturas Culturais Profissionais de Sintra 

– PAEPS aprovado na sua 5ª Sessão Ordinária ( 1ª reunião ) realizada em 23 de Novembro 

de 2011, se bem que juridicamente correcto, já não correspondia aos actuais critérios e 

opções culturais instituídas no âmbito do novo ciclo autárquico. 

 

Sem prejuízo do exposto e das opções municipais, ao longo de 2016, o Centro de Difusão 

Cultural em Sintra, Chão de Oliva, o Grupo Tapa Furos, a Bifurcação – Associação Cultural, 

o Valdevinos- Teatro de Marionetas e o Musgo  apresentaram junto dos serviços municipais 

competentes diversos reparos e contributos tendentes a modificar o enquadramento 

regulamentar existente.   

 

Em 4 de Janeiro de 2017 foi decidido que se procedesse aos trabalhos de elaboração do 

Projecto de Regulamento de Apoio a Estruturas Fixas e Projectos Culturais do Concelho de 

Sintra. 
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Na sequência da publicação de Aviso na página da Câmara Municipal de Sintra, em 9 de 

Janeiro de 2017 procedeu-se formalmente ao início do procedimento e ao prazo para a 

constituição de interessados prevista no nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro. 

 

A constituição de interessados, supra mencionada, decorreu até 9 de Fevereiro de 2017 

tendo inexistido formalmente contributos apresentados sobre a matéria. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Sintra, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

241.° da Constituição da República Portuguesa, do artigo 135.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, do nº 1 e da alínea e) do nº 2  do artigo 23º, da alínea g) do n° 

1 do artigo 25.º do Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, sob 

proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro aprova na sua ……….. Sessão 

…….. .. realizada em ……. de ……. de ……, o Regulamento de Apoio a Estruturas Fixas 

e Projectos Culturais do Concelho de Sintra ( PAEPS ) 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 112.º, n.º 8 e artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, do artigo 135.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, do nº 1 e da alínea e) do nº 2  do artigo 23º, da alínea g) do n° 

1 do artigo 25.º do Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, sob 

proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

 

Artigo 2.º 

Objecto e âmbito de aplicação 

 

1 - O presente regulamento integra as disposições por que se rege a atribuição de apoios às 

actividades culturais desenvolvidas por agentes culturais profissionais e/ou personalizados. 
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2 - Consideram-se agentes culturais previstos no número anterior, os que tenham sede no 

Município de Sintra e desenvolvam de modo profissional permanente, actividades ao nível 

de práticas e expressões, no território do Município de Sintra, nos domínios da música, do 

teatro e da dança. 

 

3 – O presente regulamento visa ainda incentivar a actividade dos agentes culturais que 

tenham uma estrutura profissional consolidada e que promovam o emprego local de, entre 

outros, actores, encenadores e formadores.  

 

4 - São destinatários do presente Regulamento, os agentes culturais referidos nos números 

anteriores que estejam registados no grupo 2 do IMACS - Regulamento de Inscrição 

Municipal de Associação Cultural de Sintra. 

 

Artigo 3.º 

Objectivos 

 

São objectivos do PAEPS: 

 

a) Potenciar a ligação entre os projectos da Câmara Municipal de Sintra e os agentes 

culturais, incentivando a criação de públicos e privilegiando a envolvência com a 

comunidade local; 

 

b) Dotar os agentes culturais de instrumentos e regras que permitam, de forma 

objectiva e transparente, estabelecer um bom diálogo institucional entre aqueles e a 

Câmara Municipal de Sintra; 

 
c) Apoiar as estruturas culturais profissionais, tendo em atenção os montantes 

orçamentais disponíveis, numa lógica de optimização dos recursos despendidos 

visando uma maior dinamização do Concelho, particularmente dos espaços sob 

gestão municipal; 

 
d) Promover a divulgação dos agentes culturais com sede no Município de Sintra, que 

nele desenvolvam iniciativas e projectos. 
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Artigo 4.º 

Competência e responsabilidade da gestão 

A organização e gestão de todos os procedimentos de atribuição de apoios no âmbito deste 

regulamento são da exclusiva competência da Câmara Municipal de Sintra, através do 

Departamento de Cultura, Juventude e Desporto, ou em caso de alteração estrutural, da 

unidade orgânica que tenha essa incumbência. 

 

Capítulo II 

 

Candidaturas 

 

Artigo 5.º 

Abertura das candidaturas 

 

1 - A abertura das candidaturas é decidida pelo eleito com competência própria ou 

delegada/subdelegada na área da cultura, sob proposta do serviço gestor, atendendo às 

disponibilidades orçamentais para o efeito. 

 

2 - No aviso de abertura das candidaturas a publicitar através de edital, e de avisos em dois 

jornais regionais, publicados no Município e na página da Câmara em www.cm-sintra.pt, 

bem como em outros meios entendidos por convenientes, deve constar pelo menos: 

a) a indicação da data de abertura do procedimento e respectivos prazos de entrega das 

candidaturas; 

b) a indicação do período de tempo em relação ao qual o apoio financeiro é concedido; 

c) a indicação dos prazos de apreciação e selecção das candidaturas apresentadas; 

d) a indicação da morada onde se efectiva a entrega das candidaturas; 

e) a indicação do prazo para apresentação obrigatória do relatório de actividades que 

comprove o cumprimento dos compromissos assumidos em anterior candidatura. 

 

Artigo 6.º 

Modalidades de Apoio 

 

1 - Apoio à profissionalização das companhias e à criação de emprego, através da 

atribuição de 100€ mensais por cada funcionário a tempo inteiro e de 25€ mensais por cada 
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funcionário a meio tempo, até um limite máximo de 500€ por mês, mediante apresentação 

obrigatória de comprovativos (mapa de pessoal aprovado, contratos individuais de trabalho 

e inscrição na segurança social). 

 

2 - Apoio Financeiro à actividade permanente, a projectos e a iniciativas: 

a) Destina-se a potenciar a intervenção dos agentes culturais com vista ao aumento do nível 

de qualidade dos projectos, através de apoio financeiro parcial aos mesmos; 

b) Destina-se a promover, os diversos equipamentos e espaços públicos concelhios, 

nomeadamente, bibliotecas, museus, auditórios e monumentos, entre outros; 

c) Visa potenciar sinergias conjuntas, integrando os agentes culturais nas actividades 

desenvolvidas pela Autarquia e promovendo a envolvência com a comunidade local; 

d) Só são comparticipados os projectos com temporada no Município de Sintra, devendo, 

para o efeito, ser indicadas as datas e os locais de apresentação dos mesmos. 

 

3 - Depois de admitidas as candidaturas, não podem ser objecto de quaisquer alterações, 

salvo circunstâncias imponderáveis, as quais devem ser devidamente fundamentadas e 

justificadas pelo candidato e autorizadas pelo eleito com competências próprias ou 

delegadas na área da cultura. 

 

4 – Os valores referidos no nº 1 são actualizados anualmente de acordo com a taxa de 

inflação apurada pelo INE relativa ao ano anterior, se positiva. 

 

Artigo 7.º 

Formalização das candidaturas 

 

1 - Os agentes culturais devem entregar as candidaturas, na morada e dentro do prazo que 

seja estipulado no anúncio de abertura das mesmas, sob pena de rejeição liminar. 

 

2 - As candidaturas remetidas por via postal só são aceites caso a data aposta no carimbo 

dos correios respeite o prazo definido no n.º 1. 

 

3 – Atento o disposto na legislação em vigor, deve ser dado ao agente cultural, pelo meio 

mais célere, recibo que comprove a entrega da candidatura. 
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Artigo 8.º 

Critérios de Avaliação das Candidaturas 

 

1- Sem prejuízo do disposto no artigo 5º, a comparticipação financeira está sempre 

condicionada pela disponibilidade orçamental e financeira da Autarquia. 

 

2 - A selecção das candidaturas a apoiar é efectuada à luz dos seguintes critérios: 

a) O enquadramento local do agente cultural, sua integração na comunidade envolvente e 

impacto das suas actividades, a aferir nomeadamente, através do número de espectáculos, 

número de espectadores, nível de participação de público e projectos desenvolvidos com 

outras entidades locais; 

b) A qualidade, regularidade e diversidade das ofertas culturais, especialmente em espaços 

do Município; 

c) A autonomia dos agentes culturais no que respeita à sua capacidade de conceção e 

realização de projectos, através de meios técnicos próprios; 

d) A diversificação das fontes de financiamento e apoio, com especial relevância para a 

criação de receitas próprias para os projectos, como sejam patrocínios e co-financiamentos 

de entidades públicas ou privadas, nacionais ou comunitárias, formalmente confirmadas; 

e) A contribuição das candidaturas para o desenvolvimento cultural do Município de Sintra e 

a sua articulação com as políticas municipais para a área da cultura; 

f) O cumprimento dos compromissos assumidos em anterior candidatura, designadamente 

comprovados mediante relatório. 

 

Artigo 9.º 

Causas de não admissão ou de exclusão 

 

1 - Não são consideradas as candidaturas dos agentes culturais que beneficiem de outros 

apoios municipais, directos ou indirectos, direccionadas para a mesma finalidade e/ou 

objecto. 

 

2 - São excluídas as candidaturas de qualquer agente cultural que não tenha cumprido as 

actividades previstas em anteriores candidaturas. 
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Artigo 10.º 

Apreciação das candidaturas e deliberação 

 

1 – Tendo como pressuposto que as candidaturas foram apresentadas no prazo 

regulamentar e que se verificou a junção do relatório de actividades referido na alínea e) do 

nº 2 do artigo 5º, a unidade gestora analisa as mesmas e a respectiva documentação de 

suporte, no prazo de 25 dias úteis contados a partir desta última diligência instrutória, 

apresentando ao eleito com competência própria ou delegada/subdelegada na área da 

cultura proposta fundamentada. 

 

2 – No prazo de 25 dias úteis contados a partir da apresentação da proposta dos serviços, o 

eleito com competência própria ou delegada/subdelegada na área da cultura exara 

despacho sobre o documento e, em caso de concordância, submete o mesmo a deliberação 

da Câmara Municipal. 

 

3 – A Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 

Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera relativamente aos 

apoios a conceder. 

 

Artigo 11.º 

Publicitação 

 

1 – O Presidente da Câmara publicita a lista dos apoios atribuídos no âmbito do PAEPS 

através de edital e de aviso na página da Câmara em www.cm-sintra.pt, bem como em 

outros meios entendidos por convenientes. 

 

2 - Sem prejuízo do que precede, a publicitação da deliberação municipal efectiva-se nos 

termos do artigo 56.º do Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

 

Artigo 12.º 

Protocolo 

 

1 - Os apoios concedidos no âmbito do presente programa são formalizados através de 

protocolo, a celebrar entre Câmara Municipal de Sintra, através do respectivo oficial público, 

e os agentes culturais apoiados. 
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2 - Todos os apoios, a consagrar expressamente em no Protocolo estão condicionados à 

existência de fundos disponíveis, no âmbito do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Setembro - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, complementada pela Lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho e demais legislação em vigor, não havendo em caso de 

indisponibilidade, lugar a qualquer indemnização ou compensação daí decorrente.  

 

Capítulo III 

Incumprimento 

 

Artigo 13.º 

Verificação do cumprimento 

 

1 - A verificação do cumprimento do presente regulamento, designadamente da correcta 

aplicação dos apoios, incumbe ao serviço gestor. 

 

2 - Qualquer incumprimento que se verifique deve ser, de imediato, comunicado por escrito 

ao eleito com competência própria ou delegada/subdelegada na área da cultura, para que 

sejam tomadas as providências que se afigurem legalmente adequadas. 

 

Artigo 14.º 

Consequências do incumprimento 

 

Sem prejuízo da responsabilidade cível e penal que se verifique pela utilização indevida de 

subsídio, caso não se efectuem todos os projectos e/ou iniciativas agendadas no período 

para o qual foi concedido o apoio financeiro, os mesmos devem ser realizados 

impreterivelmente no prazo máximo de 90 dias úteis, e caso não aconteça, o incumprimento 

por parte de um agente cultural implica a devolução da verba ao Município. 
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Capítulo VI 

Disposições finais e transitórias 

 

Artigo 15.º 

Revogação e procedimentos pendentes 

 

1 - É revogado o Regulamento do Programa de Apoio às Estruturas Profissionais de Sintra - 

PAEPS, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra, em 23 de Novembro de 2011. 

 

2 - Os procedimentos que se encontrem pendentes à data da entrada em vigor do presente 

regulamento, regem-se pelos princípios e disposições do regulamento referido no número 

anterior até ao seu termo. 

 

Artigo 16.º 

Integração de lacunas e interpretação 

 

1 - Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento, regem as disposições 

legais aplicáveis. 

 

2 - As dúvidas suscitadas na interpretação deste regulamento e a resolução de casos 

omissos são resolvidos por despacho do eleito com competências próprias ou delegadas / 

subdelegadas na área da cultura. 

 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 

 

O presente Regulamento entra em vigor 5 dias após a sua publicação em II Série do Diário da 

República. 

 


