
·L.,;I N9 lO· 923 , DE 30 DE DEZEMBRO DE 1990 
(Projeto de Lei n9 398/90, do Vereador Marcos Mendonça) 

Dispõe sobre incentivo fiscal para a rea
lização de projetos culturais, no âmbito 
do Municlpio de São Paulo. 

fLUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do MUniclpio de são P.ií)! 
'lo, usando das atribuições que lhe são oooferidas por l!lri. 
Faz saber que a câmara Municipal, em sessão de 28 de de-' 
zembro de 1990, decretou e eu promulgo a seguinte .lei: 

.<.rt ... lQ - Fica instituÍdo, no âmbito doi 
\f1unicl.pio de· são Paulo, incentivo fiscal para a rcaliz~ 
;çiio de pro:j.etos culturais, a ser concedido a pessoa d
.Bicci ou jur1dica domiciliada no Mt.Iniclpio. 

!· lQ - O incentivo fiscal referido no 
"caput" deste artigo corre.sponderá ao recebimento, por 
parte do empreenÇledçr de qualguer projeto cultural no M~ 
nic:l.pio, seja atraves de doaçao, patrocÍnio O';l investi
""'"'to, de certificados expedidos pelo Poder Publico, cor 
•c~,,,ndentes ao valor do incentivo autorizado pelo T~xccü 
t·.ivu. -

2Q - Os portadores dos certificados po 
<l:H':o utilizá-los. para pagamento dos :impostos sobre se·r:: 
, .. >:o':-} do qn.:JlqL~..c.r .natureza - ISS. e sobre· a propr iedude 
·J;?<>i·<'l c territ,;:rial urbana - IPTU, .. até o limite de 20% 
~l·r};a'.c: rJoc ~ent.o·) do valor devido a cada incidência. dos 
t. }: j tJ ~·1 t. ... -~ • 

gr;;<:··-· :..ú.:·:" tJr 1 

de!i.conto de 30% 

JQ - ~ara o pagamento'referido Tl(l para 
c valor.de face dos certificados so.frerã 
c~~inta por cento). 
§ 4Q.- A câmara Municipiü de são l'àulo fi 

x~r·á, anualmente, o valor que deverá ser usado como incen 
t.ixo culturnl,. quo· não poderá ser inferior a 2%. (dois por 
cer.t'bl n0m superior a 5"4 !cinco por cento) da receita pr~ 
veniente do ISS e do IPTU. 

§ SQ - Para o exercÍcio de 1~91, t1ca es
tipulada a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da 
receita l?roveniente do .ISS e do IPTU, e:i<clulndc-~0 0 va
lor destJ.nado ao E'UNTRAN. 

, A1:t. 2Q - são abrangidas por esta lei as 
aegui.ntes are as: 

lateli~; 

I - mÚsica, e dança; 
li - teatro e circo; 

Ill - cinema, fotografia e vÍdeo; 
IV -··literatura; 

v - arte,s plásti_ca:s, artes gráficas c fl-

VI - folclore e artesanato· 
VII - ace.rvo e patrimÔnio h:Í.stÓrlco e cultu 

ral, · museus e centros cUl-turais. 
. . . . nrt: ~Q ~ ~ica autorizada a criaç~oL jun-

t<• •l SocrotarJ.a. ~UnJ.cJ.pal de Cultura, de uma Comissao, in 
de;~:1ndente e autonoma, formada majoritariamente por repre 
sefll~.antes do setor cultural - a serem enumerados pelo o·e:: 

.creo!l.:o. regul!!-menta<;!:>: da presente l'j!i - e por técnicos da. 
~gmJ.n.Latraçao.mun1.c1pal; que ficara incumbida da averigua 
çao e da aval1açao dos projetos cultur&is apresentados. -

_. § l Q - Os componentes da Comissão de.ve-
raf.l:· S';'l' pés soas, de çomprovada idoneidade e de reconhecida 
Ht)i:Pr1cóade na. area cultural. · 

_., . .,. ..,... ·. § 2Q - Aos inembro's da Comissiio, que c'lcve-
r~b t.e;:·-um mc:n"dato de 1 (um) ano, podendo saL· .reconduzi
dos. nao,aera permitida a apresentação de projetos duran
te ? pen.odo d<;! mand?to·, prevalecendo euta vedação até 
( do1.s l anos apos o termino do mesmo. 

, • § :1Q - A Comissão terá J?Or finalhlnde .1ne1 

.l ... s:r exclusJ.yamonte o ?specto orçamenta;-io do projeto-; 
senoo-lhe vedadaGsE! man1.fe~tar sobre o merito do mesmo. 

. , , ··9 <,Q - Terao .Prior!dade os projetos apr.c-
sentados que Ja contenham a 1nt.ençao de contribuinte~: in
ce.ntivadores ·de rarticiparem do. mósmo. ' 

, · 9 SQ.- O ExecutJ.VO devera fixar o limite 
maxim.o_~e ~ncentivc• ·a ser c9ncediÇJ.o por projeto,'· .ind.i.vi
juâlP!l·nLe 

~ § 6Q - Uma parcela dos recursos .. , serem 
d•;h :·j !ii"'-d.o·~ C!:J· inc>anti vo deverá ser destinada paru a aqui-
~ic~o d~ ingLessos. . 

Art. 4Q - Para a obtenção do incentivo re 
. fe:J:·~ do. 110 · i?-r~igo lQ_, deverá o empreendedor. apresentar· .- ã 
[C<;>r.us,,.:w _eopJ.a :io l?rojet'? cultural, explicita':'do os obje
~:yos 0 ~t;cur~os fJ.~ance1.ros e humanos envolv1Uos,_ ··para 
.•.t.r·~ ,,., J:J.xaçao do valor do incentivo e fiscalizaçao pos
t.~rl.or. 

· . . . ,Art.· SQ : Aprovado o projeto o Executi-
vo prov.1à,enc1!!-ra a emissao dos respectivos certificados 
para a obtençao do incentivo fiscal. . 

A:t. 6Q - Os certificados referidos no 
artigo lQ terão prazo de validade, pªr~ sua utilização,de' 
2 <dois) qnos, a contar de sua ex:.pediçao, ·corrigidos· mcn·
snlmente pelos ~estr~os lndices aplicáveis na corrcçào do 
imposto. 

.. Art. 70 ·- ·A~ém das sançÕes penais·cabÍveiS, 
,sera multado em ;],0 (dez) vezes o valor incentiva.do o em
?r:·~ndedor que tlao comprovar a correta aplicação dest~' 
~'-~·:, r~rJl" dolo, deBvio. elo objat.ivo e/ou dos rcctlrsoA. 

Art. BQ - Aé entidades de classe represen 
: .. :v"c: do~ divero;os segmentos da eu.ltura poderão · ter 

acesso, em todos os nlveis~ a toda documentaç~o referente 
K·.:. pr.-ijetos cu~_turais beneficiados por esta le.i. 

Art. 9Q - As obras resultantes elos proje
ko~ ,;ul1;;urais b·-1neficiados por esta lei, serão apresenta

.cic . .::, p.t:lC.·citarinmnnte, no âmbito. -territorial do Municlpio, 
dE-\·...:·:!dC cvnnc..tr a d.tvulgaçãc;> do a!:)o.j,_-, institucional da 
!.'.L.~·\:' •. i;!.i L:ura "do Mnn:.clpio de São Paulo. . _ 

· Art. 10·- Fiea autorizada a criaçao, jun-
to a Sc:·,ol ,·,:io H~micipal de Cultura, do Fundo Especial 
clePPu:.:;:· - .,las Atividades Culturais - FEPAC. 

, Art. 11 - Cons~ituirão rec'i~as do FEPAC; 
ul·:rr:. da!_; p..cuveniéntt~s de dotaçoes o;-çamentar1as e de in
~a~tivoP fiAcaiR, os preços da cessao dos Corpos Está
\T~is '· t.r;.:;:-.·trus e espaços sult-~rais. municip~is, ~uns tenÇas 
de biJ.heteria, quando.nao revert1das a t1tulo de cach:s, 
a drr·citos·uutoral.s e a venda de livros ou outras publ1c~ 
çÕes c trnbalhos ÇJ·ráficos editados buco-7d~tados pe~a SE_ 
ç..:·c t.arla Municipal de Cu! tu r a, ~os patro7J:nl.~S ;eccb1dos, 
a part.icipaçao na produçao de fJ.lmes·e VJ.deo§, a arreca~~ 
çãc de preços pÍ1b~.icos originados n? prestaçao de sqrv:
ços pala SecretarJ.a e de multas apl1cadas em conscquencHI 

ó~ C::.ano.:t praLicaC..os a. bens artlsticos e c!:!lturais u a 
bens .. imoveis de valor histÓrico, quü.ndo nao ·seja_ receita .. 
do c.:mPRESP, o rendirpento proyeniente da aplicaçao ?e 
seus recursos disponl. veis, alem de· outras rendas cventuaJ.s. 

J\rt. 12 - caberá ao Executivo,a re\)ulamef'l 
taçê:o da··prese!)te l2i no prazo de 90 Cnovent.al 'çlü.s a co~ 
t.ar de ·sua vigencia. 

· Art. 13 - Esta lei entrará em vigt'r n.o da 
t~ dt\. ~ua publicaçã~J, revogadas as disposiçÕes em cnntr ~ 
r1o. 

~REFEITURA DO MUNIC!PIO DE SÃO PJ\ULO, aos 30 de dezembro 
de 1990, 4379 .da. fundação de São Paulo. 
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, PREFEITA 
DALMO DE ABREU DALLARI, Secretário dos Negócios Jurldicos 
AMIR ANTONIO KHAIR, Secretário das Finanças , 
MARI·LENA DE SOUZA CHAut·, Secretária Municipal de Cultura 
LADISLAS DOWBOR, Secretário dos Negóc.ios. Extr!!lordinários 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 30 de 
dezembro de 19.90. 
JOS~ EDUARDO MARTINS CARDOZO, Secretário do Governo Muni-
cipal · 


