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lamento aprovado pela Portaria n.o 366-A/95, de 27 de
Abril, são consideradas para efeitos do presente con-
curso, devendo os respectivos requerentes completá-las
ou corrigi-las de acordo com o exigido no artigo anterior
e no prazo estipulado no n.o 2 do presente artigo.

Artigo 6.o

Comissão

As candidaturas são apreciadas por uma comissão
constituída por três personalidades de reconhecida com-
petência, nomeadas pelo Ministro da Cultura, sob pro-
posta do IPACA.

Artigo 7.o

Admissão das candidaturas

1 — No prazo de 10 dias a contar do termo do prazo
para a apresentação das candidaturas, o IPACA verifica
se os pedidos se encontram com as menções e os do-
cumentos referidos no artigo 4.o e notifica os candidatos
para, no prazo de cinco dias, suprir eventuais omissões
e deficiências.

2 — Os pedidos que não forem completados ou cor-
rigidos nos termos da parte final do número anterior
serão liminarmente rejeitados pelo IPACA.

3 — Serão igualmente rejeitadas as candidaturas dos
exibidores que não tenham cumprido obrigações ante-
riores para com o IPACA.

4 — Da rejeição liminar cabe reclamação, no prazo
de cinco dias, para a direcção do IPACA, que decide
definitivamente em idêntico prazo.

5 — A rejeição liminar e a decisão da reclamação
são notificadas aos interessados, juntamente com os res-
pectivos fundamentos, nos termos do Código do Pro-
cedimento Administrativo.

6 — Decididas as reclamações ou terminados os pra-
zos para a sua apresentação, o IPACA torna pública
a lista de candidaturas admitidas, mediante aviso comu-
nicado aos concorrentes e afixado na sua sede.

Artigo 8.o

Apreciação das candidaturas

1 — A comissão referida no artigo 6.o emite o seu
parecer técnico no prazo de 10 dias após a comunicação
do aviso de admissão das candidaturas.

2 — Constituem factores de preferência na aprecia-
ção da comissão os seguintes aspectos:

a) A maior carência de recintos de cinema no con-
celho onde o projecto irá ser executado;

b) A maior quantidade de filmes nacionais ou euro-
peus, exibidos e a exibir, no recinto em refe-
rência;

c) A utilização da sala por festivais de cinema, cine-
clubes e escolas;

d) As características de programação do espaço,
nomeadamente no que respeita à exibição de
filmes de cinematografias menos conhecidas e
de filmes de curta metragem de ficção, animação
ou documentários.

3 — A comissão, sempre que o julgue conveniente,
pode solicitar ao IPACA que notifique os concorrentes
para a prestação de esclarecimentos complementares
com vista à apreciação do seu projecto.

4 — O parecer técnico da comissão deve conter uma
proposta dos apoios financeiros a atribuir, com base

numa lista de candidaturas ordenada e fundamentada
de acordo com os aspectos mencionados no n.o 2.

5 — O IPACA, com base no parecer técnico, elabora
a proposta de atribuição dos apoios financeiros.

Artigo 9.o

Decisão final

1 — No prazo de 10 dias após a recepção da proposta
do IPACA o Ministro da Cultura decide sobre a atri-
buição dos apoios financeiros.

2 — O IPACA torna pública a lista dos apoios con-
cedidos mediante aviso comunicado aos concorrentes
e afixado na sua sede.

Artigo 10.o

Acordo de apoio financeiro

1 — A prestação do subsídio atribuído nos termos
do artigo anterior é feita nos termos de um acordo de
apoio financeiro, a celebrar entre o IPACA e o res-
pectivo beneficiário.

2 — O acordo de apoio financeiro deve ser celebrado
no prazo máximo de 60 dias a contar da notificação
do IPACA para o efeito.

Artigo 11.o

Desistência

1 — Os beneficiários podem desistir do apoio até ao
momento da celebração do acordo de apoio financeiro
referido no artigo anterior.

2 — Em caso de desistência, o apoio financeiro
reverte a favor do candidato ordenado imediatamente
a seguir na lista final aprovada.

Artigo 12.o

Sanções

A falta de cumprimento das obrigações assumidas
pelo beneficiário e a prestação de falsas declarações
são punidas, independentemente de outros procedimen-
tos aplicáveis, com as sanções previstas nos artigos 16.o
e 17.o da Portaria n.o 86/96, de 18 de Março.

Portaria n.o 516/96
de 26 de Setembro

Manda o Governo, pelo Ministro da Cultura, sob pro-
posta dos serviços competentes, que, ao abrigo do dis-
posto no n.o 2 do artigo 22.o da Lei n.o 13/85, de 6
de Julho, na alínea a) do n.o 2 do artigo 2.o do Decre-
to-Lei n.o 106-F/92, de 1 de Junho, e no Decreto-Lei
n.o 42/96, de 7 de Maio, seja fixado, conforme planta
anexa a esta portaria, da qual faz parte integrante, o
perímetro da zona especial de protecção do conjunto
da Praça da Viscondessa dos Olivais, em Lisboa, clas-
sificado como imóvel de interesse público pelo Decreto
do Governo n.o 8/83, de 24 de Janeiro.

Ministério da Cultura.

Assinada em 29 de Agosto de 1996.

O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira Car-
rilho.
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Portaria n.o 517/96

de 26 de Setembro

O Decreto-Lei n.o 391/87, de 31 de Dezembro, criou
a possibilidade de concessão de bolsas no País para a
realização de trabalhos de criação artística, tendo em
vista a necessidade de proporcionar condições de tra-
balho nos diversos domínios de expressão artística.

A presente portaria visa regulamentar a atribuição
de bolsas de criação literária com o objectivo de fomen-
tar a produção de obras literárias de mérito cultural.

Assim:
Nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 391/87,

de 31 de Dezembro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Cultura, o

seguinte:
1.o É aprovado o Regulamento para Atribuição de

Bolsas de Criação Literária, em anexo à presente por-
taria e que dela faz parte integrante.

2.o É revogado o regulamento constante do anexo
à Portaria n.o 111/88, de 17 de Fevereiro, na parte res-
peitante às bolsas de criação literária, cuja disciplina
passa a ser a do presente Regulamento.

Ministério da Cultura.

Assinada em 13 de Setembro de 1996.

O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira Car-
rilho.

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS
DE CRIAÇÃO LITERÁRIA

Artigo 1.o

O presente Regulamento define as condições, crité-
rios e âmbitos de atribuição das bolsas de criação lite-

rária, destinadas a fomentar a produção de obras lite-
rárias de mérito cultural.

Artigo 2.o

As bolsas de criação literária, adiante designadas por
bolsas, poderão ser atribuídas nas modalidades de poe-
sia, narrativa e dramaturgia, ou, a título excepcional,
noutros domínios, se tal for fixado pelo Instituto Por-
tuguês do Livro e das Bibliotecas.

Artigo 3.o

Podem beneficiar do disposto no artigo anterior os
indivíduos de nacionalidade portuguesa.

Artigo 4.o

1 — As bolsas, a conceder através do pagamento de
subsídio mensal ao beneficiário, têm a duração máxima
de um ano, podendo, excepcionalmente, ser prorrogá-
veis uma única vez e até igual período de tempo.

2 — O beneficiário de uma bolsa fica impedido de
se candidatar a um novo concurso nos três anos sub-
sequentes à atribuição da mesma.

Artigo 5.o

O montante pecuniário da bolsa será fixado anual-
mente por despacho do Ministro da Cultura.

Artigo 6.o

Durante o período de tempo de concessão da bolsa
não é permitido ao seu titular beneficiar, em regime
de contrato de trabalho subordinado, de qualquer ven-
cimento concedido por entidade pública ou privada.


