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PARECER 761/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PL 
04/2002. 
 
De autoria do Nobre Vereador NABIL BONDUKI, o projeto em análise institui incentivo fiscal 
para a realização de projetos culturais; cria o Fundo Especial de Promoção das Atividades 
Culturais (FEPAC) e revoga a Lei 10.923/90 (Lei Mendonça). 
O incentivo fiscal mencionado corresponderá ao recebimento, por parte do contribuinte 
incentivador de projetos culturais, de certificado expedido pelo Poder Público Municipal, os 
quais poderão ser utilizados - com prazo de validade para pagamento de até 30% do IPTU 
ou do ISS e, ainda 19% do incentivo fiscal captado deverá ser destinado deverá ser 
destinado ao FEPAC. Será ainda constituída uma Comissão de Avaliação e Aprovação de 
Projetos Culturais (CAAPC), formada em sua maioria por representantes da sociedade civil, 
além de funcionários da Secretaria municipal de Cultura e por membros do Conselho 
Municipal de Cultura, à qual incumbirá avaliar, acompanhar e fiscalizar a execução dos 
projetos culturais aprovados. 
Encontram-se já exarados os seguintes pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela LEGALIDADE; Comissão de Administração Pública, FAVORÁVEL; Comissão de Trânsito, 
Transporte e Atividade Econômica, FAVORÁVEL com substitutivo que alterou o §3o. do art. 
9o., instituindo jeton e uma quarentena de dois anos para os membros da CAAPC 
apresentarem projetos culturais, além de alterar os valores de cálculo do incentivo fiscal 
captado em cada projeto a serem destinados para o FEPAC. 
Por se tratar de um tema relevante no âmbito da Cultura, durante a tramitação deste 
projeto, inúmeras sugestões foram apresentadas por diversos agentes culturais como a 
Secretaria Municipal de Cultura e a sociedade civil por meio de produtores culturais, 
artistas, críticos, estudiosos, acadêmicos, movimentos e grupos culturais, entidades de 
classe, entre outros. 
A partir do acolhimento destas sugestões encaminhadas para o Vereador Nabil Bonduki, foi 
elaborado um substituvo para este PL, entregue e acolhido por esta comissão. 
As modificações propostas partiram principalmente das sugestões de que os programas no 
âmbito da cultura estão compartimentalizados e sem interlocução entre si e que urge uma 
proposta de política cultural integrada e que todas as formas de fomento e apoio público 
formem um só sistema em que todos seus instrumentos convirjam para um mesmo 
objetivo. 
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes realizou Audiência Pública (fls.23/89) à qual 
compareceram representantes da Secretaria Municipal de Cultura, além de inúmeros 
representantes de entidades e organizações não governamentais que têm nas atividades 
culturais a sua principal atividade. Todas, portanto, interessadas em ter uma lei de 
incentivo à Cultura, em nível municipal, que realmente traga benefícios aos realizadores, 
mas que também não se constitua apenas uma fonte arrecadadora de verbas públicas 
destinadas a uma arte ou a uma cultura dita de elite, que não atinja a totalidade das 
manifestações culturais, mesmo as de periferia. 
No decorrer daquela Audiência Pública, o autor da propositura, o Vereador Nabil Bonduki 
que lá estava presente, pôde ouvir as ponderações e reivindicações dessas entidades e 
autoridades, ficando de apresentar, no momento oportuno, um novo substitutivo que 
contemple todas as propostas. 
Neste momento em que esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte analisa o mérito e o 
interesse público do projeto, não temos como não enaltecer as suas qualidades, já que se 
trata uma propositura "que avança nessa questão de lei de incentivo à cultura e é um 
marco histórico que poderá servir de exemplo para outros municípios, outros Estados e até 
para o Governo Federal. As leis atualmente existentes têm uma tendência ao privatismo 
cultural, ao mercantilismo cultural. São leis que acabam beneficiando apenas um setor de 
produção cultural do País" 
Trata-se, portanto, de um projeto que avança nessa direção de ampliar para "as camadas 
populares, para as classes subalternas do poder, como diria o Prof. Florestan Fernandes", 
os incentivos às suas produções culturais. 
Assim, diante do exposto, o nosso parecer é favorável, nos termos do substitutivo que 
segue: 
SUBSTITUTIVO no. 2 do PROJETO DE LEI N º  
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Institui, no âmbito do Município de São Paulo, o Sistema Municipal de Apoio à Cultura - 
SIMAC - e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Capítulo I 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Sistema Municipal de Apoio à 
Cultura (SIMAC), que tem por finalidades: 
I - estimular as expressões culturais e artísticas - coletivas e individuais ,assegurando a 
diversidade cultural do Município; 
II - estimular a formação cultural de indivíduos e grupos; 
III - promover a preservação do patrimônio cultural do Município, enfatizando ações de 
documentação, restauração e proteção dos bens culturais da cidade e a memória oral e 
escrita de seus cidadãos; 
IV - promover a difusão da produção artístico-cultural, especialmente aquela voltada a 
comunidades locais e que não vise fins lucrativos; 
V - incentivar projetos comunitários, principalmente aqueles de caráter exemplar e 
multiplicador, que contribuam para facilitar o processo criativo e o acesso à cultura; 
VI - fomentar atividades artísticas de caráter inovador e experimental; 
VII - estimular o debate sobre o desenvolvimento humano, cultural e ético e sobre valores 
que afirmam a cidadania a partir da cultura; 
VIII - apoiar atividades que visem ao fortalecimento de processos culturais participativos; 
IX - estimular a pesquisa e a criação nas diferentes expressões artístico-culturais e suas 
interpretações. 
Parágrafo único. Esta lei não se aplica à pesquisa exclusivamente teórica restrita à 
elaboração de teses, dissertações, monografias, ensaios e outros trabalhos que 
nãointegrem um projeto artístico. 
Art. 2º O SIMAC será implementado por meio: 
I - do Fundo Municipal de Cultura e Comunicação; 
II - do incentivo fiscal para a realização de projetos culturais; 
III - de subvenções a entidades culturais. 
Art. 3o São abrangidas por esta lei as seguintes áreas culturais: 
I - artes cênicas: teatro, circo, dança e ópera; 
II - artes visuais: pintura, design, escultura, gravura, objeto, instalação, performance, 
fotografia, desenho, cartum, artes gráficas e grafite; 
III - audiovisual: cinema, vídeo e multimídia; 
IV - literatura, biblioteconomia e documentação e estímulo à leitura;  
V - música: erudita, popular e experimental; 
VI - crítica e formação cultural: arte-educação, história da arte, crítica da arte, trabalhos na 
área artística e de formação voltada para a cidadania cultural - identidade, criação e acesso 
à cultura, informação e participação cultural e a criação de valores para uma cultura de 
paz; 
VII - patrimônio artístico e cultural: conservação e restauração, filatelia, folclore, 
artesanato, acervos e patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais, memória 
escrita e oral da cidade e dos habitantes de São Paulo; 
VIII - comunicação comunitária; 
IX - humanidades. 
§1º. Os projetos abrangidos na área cultural definida no inciso III do caput deste artigo 
somente poderão beneficiar-se desta lei nos casos em que se caracterizarem como obras 
audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, conforme definido no 
artigo 2º, incisos II e III, e no artigo 3º, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.401, de 8 janeiro 
de 1992. 
§2º. O Conselho Municipal de Cultura poderá indicar projetos e atividades que não se 
enquadrem nas áreas descritas no caput deste artigo, mas que possuam relevância cultural, 
a serem abrangidos por esta lei. 
§3o. Para os fins desta lei entende-se como comunicação comunitária emissoras de rádio 
que prestam Serviço de Radiodifusão Comunitária conforme definição do caput do art. 1o. 
da LeiFederal nº 9.612, de 19 fevereiro de 1998, 
e canal comunitário aberto conforme art. 23, I, g da lei 8.977 de 6 de janeiro de 1995.  
Capítulo II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
Seção I 
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Da Instituição do Fundo Municipal de Cultura e Comunicação 
Art.4o Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura e Comunicação - FMCC , vinculado à 
Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de captar e destinar recursos a projetos 
culturais e à comunicação comunitária no Município de São Paulo, compatíveis com as áreas 
e finalidades previstas nos arts. 3o. e 1o. desta lei. 
Art. 5º O FMCC, fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, 
funcionará sob a forma de apoio a fundo perdido e é constituído de recursos provenientes 
de: 
I - dotação orçamentária própria; 
II - contribuições, nos termos do inciso II do art. 14 desta lei; 
III - contrapartida sobre o valor do incentivo fiscal concedido a projetos culturais de acordo 
com o art. 16 desta lei; 
IV - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem os arts.4o,13 e 
seguintes desta lei; 
V - devolução de recursos de projetos previstos nos arts. 4o, 13 e seguintes desta lei, e de 
projetos não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 
VI - créditos suplementares a ele destinados; 
VII -multas, correção monetária e juros em decorrência de suas operações; 
VIII - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, públicas ou privadas, 
inclusive de organismos internacionais; 
IX - convênios, contratos e acordos no âmbito cultural, celebrados entre instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e a Secretaria Municipal de Cultura. 
X -da cessão de corpos estáveis, teatros e espaços culturais municipais, suas rendas de 
bilheteria quando não revertidas a título de cachês e de direitos autorais; 
XI - da venda de livros e outras publicações e trabalhos gráficos editados ou co-editados 
pela Secretaria Municipal de Cultura;  
XII - patrocínios recebidos pela participação na produção de filmes e vídeos; 
XIII - arrecadação de recursos públicos originados de prestação de serviços pela Secretaria 
Municipal de Cultura; 
XIV - da aplicação financeira e outras rendas eventuais. 
Parágrafo único. Fazem parte do FMCC os recursos previstos para o Programa Municipal de 
Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, criado pela lei municipal 13.279, de 8 de 
janeiro de 2001, e os recursos destinados ao Programa VAI - Valorização de Iniciativas 
Culturais, criado pela lei municipal 13.540, de 24 de março de 2003, ficando mantida toda a 
regulamentação prevista nas leis específicas. 
Art.6o Os recursos do FMCC serão depositados em conta corrente a ser aberta e mantida 
em instituição financeira e destinar-se-ão às áreas previstas no art.3º desta lei. 
Seção II 
Das decisões sobre o Fundo Municipal de Comunicação e Cultura 
Art. 7º Caberá ao Conselho Municipal de Cultura, instituído pela Lei Municipal nº 11.287, de 
23 de novembro de 1992: 
I - elaborar diretrizespara a destinação dos recursos do FMCC; 
II - estabelecer limites e decidir quanto à destinação de recursos por programa ou área a 
ser beneficiada pelo FMCC; 
III - fixar e revisar normas e critérios referentes à seleção das propostas culturais, com a 
devida publicidade; 
IV - instituir Comissões Julgadoras para selecionar e aprovar as propostas inscritas junto ao 
FMCC, de acordo com as finalidades e áreas previstas nesta lei e as disponibilidades 
financeiras do Fundo, exceto as referentes à lei 13.279, de 8 de janeiro de 2001 - Lei de 
Fomento ao Teatro - e as da lei 13.540, de 24 de março de 2003 - Programa de Valorização 
de Iniciativas Culturais - VAI - cujos processos de seleção ficam mantidos; 
V - acompanhar e avaliar a execução das propostas culturais aprovadas, informado por 
laudo da Secretaria Técnica criada no art. 25 desta lei; 
VI - receber e apreciar os pareceres da Secretaria Técnica. 
§ 1o. As Comissões Julgadoras referidas no inciso IV deste artigo deverão ser instituídas 
pelo Conselho Municipal de Cultura, sendo constituídas por membros do Poder Público, 
indicados pelo Secretário Municipal de Cultura e da sociedade civil dentre os membros das 
Comissões do Conselho Municipal de Cultura; 
§ 2o. As Comissões Julgadoras poderão ser compostas por membros de mais de uma área 
das Comissões do Conselho Municipal de Cultura, de acordo com o art. 5o. da Lei Municipal 
nº 11.287, de 23 de novembro de 1992, buscando garantir sua interdisciplinaridade. 
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Seção III 
Das inscrições no FMCC 
Art. 8º As inscrições de propostas solicitando recursos ao FMCC deverão ser feitas de forma 
simplificada, em locais de fácil acesso e em todas as regiões do Município. 
§ 1o Poderá se inscrever toda pessoa física ou jurídica, sem fins lucrativos, com domicílio 
ou sede comprovados no Município de São Paulo há no mínimo dois anos, que apresentar 
proposta cultural de acordo com as áreas e finalidades desta lei. 
§ 2o Cooperativas e associações que congreguem e representem juridicamente 
agrupamentos sem personalidade jurídica própria podem inscrever 01 (uma) proposta em 
nome de cada um desses agrupamentos. 
§3o Um mesmo proponente não poderá inscrever mais de uma proposta no mesmo período 
nem receber recursos do Fundo Municipal de Cultura e Comunicação para uma nova 
proposta enquanto seu projeto anterior não estiver concluído e com a prestação de contas 
aprovada, ressalvado o disposto no §2o.desse artigo; 
§4o Não poderão inscrever-se funcionários públicos municipais, seus parentes em primeiro 
grau e cônjuges, bem como membros das Comissões Julgadoras em exercício. 
Seção IV 
Da destinação dos recursos do FMCC 
Art. 9º A destinação dos recursos do FMCC deverá contemplar iniciativas e projetos sem 
fins lucrativos de variadas proporções, cabendo ao Conselho Municipal de Cultura 
estabelecer faixas e limites mínimos e máximos de recursos a serem destinados aos 
proponentes, de acordo com as áreas de atuação previstas no art.3o desta lei, o conteúdo, 
o tempo de execução, o público a ser beneficiado, a devolução social e outros critérios que 
julgar pertinentes.  
Art.10 Quando a proposta aprovada não resultar em evento ou produto de distribuição 
gratuito, caberá ao Conselho Municipal de Cultura estabelecer qual a contrapartida a ser 
apresentada pelos beneficiários dos recursos do FMCC. 
Art. 11 O valor de 1% (um por cento) dos recursos do FMCC será destinado à Secretaria 
Técnica do Sistema Municipal de Apoio à Cultura. 
Art. 12 Os recursos do FMCC não poderão ser aplicados em despesas, projetos ou 
programas de órgãos da Administração Pública direta ou indireta, exceto para a aquisição 
ou locação de equipamentos e bens e dos serviços necessários ao cumprimento das 
finalidades do FMCC. 
Parágrafo Único - A critério do Conselho Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de 
Cultura poderá utilizar parte dos recursos destinados à Secretaria Técnica para contratação 
de assessorias técnicas, ajuda de custo aos membros das Comissões Julgadoras, serviços e 
despesas decorrentes da execução dos programas vinculados ao FMCC. 
Capítulo III 
DO INCENTIVO FISCAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 
Seção I  
Do Incentivo 
Art. 13 Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, incentivo fiscal para a 
realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoa física ou jurídica domiciliada há 
pelo menos dois anos no Município. 
 
Art.14 Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
I - empreendedor: pessoa física ou jurídica, domiciliada no município de São Paulo, 
diretamente responsável pela realização do projeto cultural incentivado; 
II - contribuinte incentivador: pessoa física ou jurídica, contribuinte do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, no 
Município de São Paulo que tenha transferido recursos para a realização de projeto cultural 
incentivado, por meio de doação, patrocínio ou investimento, ou contribuição para o FMCC, 
por meio de doação. 
 
 
Art.15 O incentivo fiscal referido no art.13 desta lei corresponderá ao recebimento, por 
parte do contribuinte incentivador de projeto cultural, de certificados expedidos pelo Poder 
Público, correspondentes a 100% dos recursos financeiros transferidos em favor do projeto 
cultural aprovado pela Comissão de Avaliação e Aprovação de Projetos Culturais - CAAPC- e 
contrapartidas previstas no art. 16 desta lei ou do valor correspondente à contribuição ao 
FMCC; 
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§1º O certificado a que se refere o caput deste artigo é intransferível e será expedido 
mediante a apresentação, pelo empreendedor, do comprovante de depósito correspondente 
aos recursos transferidos; 
§2º Os certificados terão prazo de validade, para a sua utilização, de dois anos, a contar de 
sua expedição, corrigida mensalmente pelo índice IPCA; 
§3º O contribuinte incentivador, observado o prazo de validade do benefício, poderá utilizar 
o valor constante de seu certificado para pagamento de até 30% do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) ou do ISS (Imposto Sobre Serviços) por ele devidos, a cada 
recolhimento; 
§4º Caso o IPTU seja pago pelo locatário de imóvel, poderá o certificado a que se refere o 
caput deste artigo ser expedido em nome deste, desde que comprove a relação de locação 
por meio de contrato apresentado à CAAPC. 
Seção II 
Da Contrapartida para o FMCC 
Art.16. Haverá uma contrapartida de até 30%, conforme tabela abaixo, sobre o valor total 
do incentivo fiscal concedido para cada projeto cultural aprovado pela CAAPC, que deverá 
ser destinada ao Fundo Municipal de Cultura e Comunicação, de acordo com o inciso III art. 
5o desta lei, além de 1% do total dos recursos incentivados que deverá ser destinado para 
a Secretaria Técnica do SIMAC, de acordo com o art.11 desta lei. 
§1º O valor a ser destinado ao FMCC será calculado a partir do total do valor do incentivo 
fiscal captado em cada projeto, seguindo a tabela abaixo, corrigida pelo IPCA; 
de 15.001,00 a 50.000,00  
5% 
de 50.001,00 a 100.000,00  
10% 
de 100.001,00 a 150.000,00  
15% 
De 151.001,00 a 300.000,00  
20% 
Acima de 300.000,00 
30% 
§2º No projeto em que o beneficiário seja qualquer tipo de instituição controlada pelo 
contribuinte incentivador, 50% (cinqüenta por cento) do valor do incentivo fiscal concedido 
deverão ser destinados ao FMCC; 
§ 3º. Entende-se por instituição controlada qualquer entidade que estiver sob a vinculação 
direta ou indireta do incentivador, bem como as fundações ou institutos culturais por ele 
criados ou mantidos; 
§4o Nas situações em que forem apresentados diferentes projetos que caracterizem divisão 
de um projeto maior, o cálculo será feito sobre a soma dos valores do incentivo fiscal 
concedido; 
§5o. Os valores destinados ao FMCC e à Secretaria Técnica do SIMAC deverão constar do 
orçamento do projeto incentivado e ser acrescidos ao cálculo do valor total do projeto; 
Seção III 
Do Projeto  
Art. 17. Para a obtenção do incentivo referido no inciso I do art. 2o. , o empreendedor 
deverá apresentar cópia do projeto cultural, explicando os objetivos, a relevância cultural, o 
interesse público, os recursos financeiros e humanos envolvidos, além de documentos 
técnicos solicitados em edital, para fins de fixação do valor do incentivo e fiscalização 
posterior. 
Seção IV 
Da Comissão de Avaliação e Aprovação de Projetos Culturais 
Art. 18. Fica criada, junto à Secretaria Municipal de Cultura, a Comissão de Avaliação e 
Aprovação de Projetos Culturais (CAAPC), de caráter independente e autônomo, formada 
majoritariamente por representantes da sociedade civil, das entidades artísticas e culturais 
- a serem definidos pelo decreto regulamentador da presente lei, por funcionários da 
Secretaria Municipal de Cultura e por membros do Conselho Municipal de Cultura, que ficará 
incumbida da avaliação e acompanhamento dos projetos culturais apresentados. 
§1º Os componentes da Comissão deverão ser pessoas de comprovada idoneidade e 
reconhecida contribuição para o desenvolvimento artístico e cultural da cidade de São 
Paulo. 
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§2º Os membros da Comissão deverão ter mandato de um ano, podendo ser reconduzidos 
pelo mesmo período, após o qual serão necessariamente substituídos. 
§3º Não poderão apresentar projetos funcionários públicos municipais, membros da CAAPC, 
seus parentes em primeiro grau e cônjuges. 
Art. 19 A Comissão de Avaliação e Aprovação de Projetos Culturais - CAAPC - terá as 
seguintes funções:  
I - avaliar e priorizar projetos a serem aprovados; 
II - acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos aprovados;  
III - supervisionar a aplicação dos recursos destinados por esta Lei; 
IV - divulgar os projetos aprovados com respectivos objetivos e valores na imprensa e no 
Diário Oficial; 
V - apoiar a produção de informações necessárias para o acompanhamento dos projetos 
aprovados; 
VI - propor mecanismos para simplificação dos procedimentos de acesso aos benefícios 
desta lei. 
Art. 20 As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura e as 
organizações de caráter público poderão ter acesso à documentação referente aos projetos 
culturais beneficiados por esta Lei, desde que devidamente autorizado pela CAAPC.  
Seção V  
Da Seleção dos Projetos  
Art. 21 A Comissão deverá analisar em cada projeto os aspectos concernentes ao 
orçamento, viabilidade técnica e compatibilidade com os objetivos da presente lei, incluindo 
os benefícios sociais e culturais previstos com a sua realização, o efeito multiplicador, as 
ocupações e a renda geradas pela atividade, a participação da coletividade, o atendimento 
de áreas culturais com menores possibilidades de desenvolvimento com recursos próprios e 
a acessibilidade da população para a baixa renda. 
Parágrafo único. A análise dos aspectos previstos neste artigo não poderá caracterizar 
quaisquer restrições à criatividade ou ao posicionamento ideológico do autor. 
Art. 22 A CAAPC deverá fixar o limite máximo de incentivo a ser concedido a cada projeto. 
Art. 23 Uma parcela dos recursos do incentivo aprovado poderá ser, a critério da CAAPC, 
destinada para aquisição de ingressos, distribuição gratuita de exemplares, inscrições 
gratuitas ou a preço reduzido em eventos de caráter cultural ou outra devolução social na 
forma definida por decreto da Secretaria Municipal de Cultura .  
Capítulo IV 
DAS SUBVENÇÕES 
Art. 24 As subvenções concedidas pela Secretaria Municipal de Cultura deverão atender às 
finalidades previstas no art. 1o, bem como às áreas previstas no art. 3o. desta lei. 
§1o. A Secretaria Municipal de Cultura deverá rever todas as subvenções a entidades 
culturais e seus valores a fim de adequá-las a esta lei; 
§2o. O Conselho Municipal de Cultura deverá emitir parecer sobre as subvenções a serem 
concedidas pela Secretaria Municipal de Cultura antes de sua concessão e avaliar 
anualmente a utilização dos recursos; 
§3o. As entidades beneficiadas com subvenções de recursos da SMC deverão prestar contas 
ao fim decada ano fiscal e somente poderão receber novamente recursos após aprovação 
da prestação de contas pelo Conselho Municipal de Cultura; 
§4o. Quando da subvenção concedida não resultar em evento ou produto de distribuição 
gratuito, caberá ao Conselho Municipal de Cultura estabelecer qual a contrapartida a ser 
apresentada pelos beneficiários dos recursos. 
Capítulo V 
DA ESTRUTURA DO SIMAC 
Seção I 
Da Secretaria Técnica do SIMAC - Sistema Municipal de Apoio à Cultura 
 
Art. 25. Fica criada a Secretaria Técnica do SIMAC, na Secretaria Municipal de Cultura, com 
as seguintes funções:  
I - realizar estudos preliminares de viabilidade técnica, orçamentária e de compatibilização 
dos projetos apresentados com os objetivos da presente lei; 
II - apresentar pareceres para subsidiar decisões do Conselho Municipal de Cultura, da 
CAAPC ou das Comissões Julgadoras de acordo com o inciso IV do art. 7o. desta lei; 
II - acompanhar cada um dos projetos aprovados, encaminhando ao Conselho Municipal de 
Cultura, Comissões Julgadoras ou ao CAAPC laudo técnico de avaliação; 
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III - receber e analisar a prestação de contas de projetos realizados por meio do FMCC e de 
incentivo fiscal elaborando parecer para subsidiar o Conselho Municipal de Cultura e a 
CAAPC;  
IV - produzir informações úteis ao acompanhamento dos projetos e dados estatísticos de 
pesquisa para dar conhecimento e visibilidade à abrangência e à alocação de recursos 
previstos na lei; 
V - manter banco de dados dos projetos e informações sobre as entidades e instituições 
participantes do processo de captação de recursos; 
VI - acompanhar a utilização dos recursos de subvenções e analisar a prestação de contas 
das entidades por elas beneficiadas de acordo com o art. 24 desta lei; 
VII -Apoiar tecnicamente os proponentes no preenchimento dos formulários e prestar 
outros esclarecimentos sobre os procedimentos necessários à postulação dos benefícios 
previstos no SIMAC, conforme art. 2o. desta lei. 
Seção II 
Da Instância de Recurso 
Art.26 Os proponentes de projetos não aprovados para o FMCC de acordo com o art.4o, 
para o incentivo fiscal previsto no art. 14 desta lei desta lei serão notificado sdos motivos 
da decisão, no prazo máximo de cinco dias. 
Parágrafo único - Da notificação a que se refere o caput deste artigo, caberá pedido de 
reconsideração ao Secretário Municipal da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta 
dias. 
Seção III 
Da Fiscalização do SIMAC 
Art. 27 Os projetos serão acompanhados e avaliados em todas as etapas de execução. 
Art. 28 Os responsáveis pelas propostas beneficiadas pelo FMCC, pelo incentivo fiscal ou por 
subvenções deverão prestar contas durante e ao final de sua execução, na forma que for 
regulamentada.  
Art.29 Além das sanções penais cabíveis, será multado em dez vezes o valor incentivado, e 
ficará impossibilitado de apresentar projetos o empreendedor que não comprovar a correta 
aplicação desta Lei, por dolo, desvio do objetivo ou dos recursos, conforme laudo do 
ConselhoMunicipal de Cultura ou da CAAPC.  
Seção IV 
Avaliação do SIMAC 
Art.30 A Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura, 
realizarão, anualmente uma avaliação pública dos projetos apresentados e dos resultados 
alcançados pelo SIMAC. 
Parágrafo único. A avaliação referida no caput deste artigo comparará os objetivos 
propostos e atingidos, os custos estimados e reais, os resultados culturais, o acesso da 
população ao projeto e a sua repercussão na comunidade, devendo culminar com um laudo 
final do Conselho Municipal de Cultura ou da CAAPC. 
Seção V 
Dos Recursos Orçamentários 
Art. 31 A Câmara Municipal de São Paulo fixará, anualmente, o valor a ser destinado ao 
Sistema Municipal de Apoio à Cultura - SIMAC,que não poderá ser inferior a 2% da receita 
proveniente do ISS e do IPTU. 
Parágrafo único. O FMCC, o incentivo fiscal e as subvenções que compõem o SIMAC 
contarão com dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.  
Art. 32 Os projetos culturais que visem recursos para aquisição, construção, reforma ou 
ampliação de imóveis, equipamentos ou materiais permanentes ou para acréscimo de 
patrimônio serão aceitos para fins dos benefícios desta lei nos casos em que os beneficiários 
forem entidades sem fins lucrativos e cujo patrimônio tenha comprovada destinação 
pública, em caso de virem a ser dissolvidas, desde que o empreendedor não seja instituição 
vinculada ao contribuinte incentivador .  
Art. 33 Somente serão beneficiados pelo Sistema Municipal de Apoio à Cultura os projetos 
culturais que visem à exibição, utilização e circulação pública dos bens culturais deles 
resultantes, sendo vedadas a concessão de recursos a obras, produtos, eventos ou outros 
destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares. 
Art. 34 Um projeto não poderá receber recurso simultaneamente do FMCC e de incentivo 
fiscal. 
Capítulo VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO SIMAC 
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Art. 35 As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta lei serão 
apresentadas, prioritariamente, no âmbito territorial do Município, devendo constar da 
divulgação o apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo.  
Art. 36 Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar de sua vigência. 
Art. 37 O art. 1° da lei n° 13.279 de 8 de janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1° - Fica instituído o "Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 
Paulo", no âmbito do Fundo Municipal de Cultura e Comunicação, com o objetivo de apoiar 
a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção teatral 
visando ao desenvolvimento do teatro e ao melhor acesso da população ao mesmo 
................................................................................................................................
..". 
Art. 38 O art. 1° da lei n° lei 13.540 de 24 de março de 2003 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 1º - Fica instituído o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI - no 
âmbito do Fundo Municipal de Cultura e Comunicação, com a finalidade de apoiar 
financeiramente, por meio de subsídio, atividades artístico-culturais, principalmente de 
jovens de baixa renda e de regiões do Município desprovidas de recursos e equipamentos 
culturais. 
................................................................................................................................
..". 
Art.39 O art.4o da lei nº 11.287, de 23 de novembro de 1992 passa a vigorar acrescido do 
inciso VIII com a seguinte redação: 
" Art. 4o. 
................................................................................................................................
... 
VIII- as atribuições instituídas pela lei que institui o Sistema Municipal de Apoio à Cultura- 
SIMAC".  
Art. 40. Fica revogada a lei 10.923 de 30 de dezembro de 1990. 
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 29/05/2003. 
Beto Custódio - Presidente 
Carlos Giannazi - Relator 
Edivaldo Estima 
Marcos Zerbini 
Tita Dias 
William Woo 
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