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PROJETO DE LEI 01-00291/2012 do Vereador Carlos Neder (PT)  
“Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a “Semana Municipal 
da Dança”, a ser comemorada anualmente na terceira semana de novembro, 
integrando o Calendário Oficial de Eventos do Município, e dá outras providências.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Art. 1º - Fica instituída, no município de São Paulo, a “Semana Municipal da 
Dança”, que será comemorada, anualmente, na terceira semana de novembro.  
Art. 2º - A data ora instituída constará do Calendário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo.  
Art. 3º - Os objetivos da “Semana Municipal da Dança”, como política pública, são:  
I - estimular ações educativas de promoção e divulgação da dança:  
II - divulgar os benefícios da prática da dança;  
III - promover palestras e cursos sobre dança;  
IV - apoiar iniciativas de prática da dança;  
Art. 4º - As atividades pertinentes à “Semana Municipal da Dança” serão definidas 
e organizadas, ano a ano, por Comissão Organizadora do evento, a ser integrada 
por um representante de cada uma das seguintes Secretarias, sob coordenação da 
primeira:  
I - Secretaria Municipal de Cultura - SMC;  
II - Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSP  
III - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação - SEME;  
IV - Secretaria Municipal da Saúde - SMS;  
V - Secretaria Municipal de Educação - SME;  
VI - Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS;  
VII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SVMA;  
VIII - Secretaria Municipal de Relações Internacionais - SMRI  
Art. 5º - À Comissão Organizadora referida no artigo anterior desta lei compete:  
I - a organização da “Semana Municipal de Dança”;  
II - a definição das atividades a serem desenvolvidas durante a Semana;  
III - a articulação das Secretarias Municipais afetas à Comissão Organizadora, bem 
como das Subprefeituras, para a organização da “Semana Municipal da Dança”;  
IV - a promoção de atividades de estímulo à prática de dança nos equipamentos 
públicos municipais das várias Secretarias;  
V - a realização de ações para a divulgação dos benefícios da prática da dança;  
VI - a promoção de palestras e cursos de dança;  
VII - a realização de ações de informações educativas e de orientação profissional;  
VIII - a promoção de atividades de capacitação para os profissionais e demais 
servidores que venham a participar da Semana;  
IX - receber, avaliar e manifestar-se sobre projetos e propostas de atividades da 
“Semana Municipal da Dança”.  
§ 1º - A Comissão Organizadora deverá, ainda, receber e avaliar propostas e 
projetos de atividades relativos ao evento apresentados por instituições, 
associações e entidades que representem as diferentes vertentes e áreas de 
atuação da dança na Cidade de São Paulo.  
§ 2º - Os projetos e propostas deverão ser encaminhados, por escrito e atendendo 
às exigências por ela definidas, à Comissão Organizadora, com antecedência 
mínima de 150 (cento e cinqüenta) dias da data do início da Semana, com 
indicação do tipo de evento, público alvo, locais de realização, orçamento e forma 
de financiamento.  
§ 3º - A Comissão deverá manifestar-se, por escrito, sobre os projetos e propostas 
de atividades no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data do início da Semana, 
indicando os aprovados e que comporão sua programação, bem como os que não 
foram aprovados, indicando, nesse caso, as razões do indeferimento.  



Art.6º - As atividades da “Semana Municipal da Dança” poderão ser desenvolvidas 
de forma regionalizada, sob responsabilidade das Subprefeituras.  
Art. 7º Esta lei será regulamentada pelo Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias 
a partir de sua publicação.  
Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias das Secretarias Municipais envolvidas, 
suplementadas se necessário.  
Art. 9º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”  
 


