
PREFEITURA DE
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LEI N7222 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispıe sobre o Programa de Fomento à

Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC para o fomento aos programas

projetos e territórios culturais no âmbito

do Município de Mogi das Cruzes e dÆ

outras providŒncias

O PREFEITO DO MUNIC˝PIO DE MOGI DAS CRUZES
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei

Art 1 Fica instituído o Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi
das Cruzes PROFAC vinculado à Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de

fomentar programas projetos e territórios culturais de iniciativa de pessoas físicas ou

jurídicas de direito pœblico e sem fins lucrativos visando ao desenvolvimento e ao acesso

aos bens culturais observada a legislaçªo pertinente

Art 2 Entendesepor

1projeto cultural proposta de realizaçªo de obra açªo ou evento específico
ao desenvolvimento produçªo pesquisa eou à difusªo e preservaçªo do patrimônio
cultural no Município

II proponente pessoa física ou jurídica residente ou sediada no Município
de Mogi das Cruzes hÆ mais de 2 dois anos com objetivo e atuaçªo prioritariamente
culturais diretamente responsÆvel pela promoçªo e execuçªo do projeto artísticocultural
com efetiva atuaçªo devidamente comprovada

111 programa atividades específicas desenvolvidas a longo prazo
IV territórios culturais espaços independentes espaços físicos com

iniciativas de gestªo autônoma da sociedade civil que nªo sejam diretamente ligados a

entidades pœblicas ou corporaçıes privadas que contemplam a prÆtica das diferentes

linguagens artísticas nótadamente quanto ao papel de produçªo formaçªo e difusªo

pœblica e que estejam legalmente ocupados hÆ pelo menos 2 dois anos com a devida
anuŒncia do proprietÆrio e reconhecimento popular local

V parecerista profissional com atuaçªo comprovada em específica Ærea da

produçªo e difusªo cultural membro da Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP
responsÆvel pela anÆlise dos projetos culturais e emissªo de pareceres tØcnicos

Art 3 A Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Cultura
publicarÆ anualmente no primeiro quadrimestre edital de chamamento para projetos a

serem fomentados pªv Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC corri datas razos e todas as regulamentaçıes nele mencionado
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Art 4 O Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC terÆ anualmente dotaçªo própria no orçamento da Secretaria de Cultura
previsto na Lei OrçamentÆria Anual LOA e terÆ como receita

I recursos recebidos pela Municipalidade destinados ao Fundo Municipal de

Cultura FUMUC ao Fundo de Proteçªo do Património Cultural de Mogi das Cruzes e ao

Fundo do Sistema de Museus do Município FUSMM
II receitas de eventos atividades ou promoçıes realizadas com a finalidade

de angariar recursos para o Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC
III receitas provenientes de locaçªo eou exploraçªo comercial de espaços

pœblicos da Municipalidade para atividades artísticoculturais
IV auxílios subvençıes emendas parlamentares e outras contribuiçıes de

entidades pœblicas ou privadas nacionais ou estrangeiras
V rendimentos de aplicaçıes financeiras
VI doaçıes em espØcie e legados de terceiros
VII quaisquer outros que lhe possam ser legalmente incorporados

Art 5 A forma de repasse dos recursos financeiros prestaçªo de contas e

demais normativas estarªo descritas no decreto regulamentador da presente lei

Art 6 As pessoas físicas só poderªo ser contempladas com apenas um projeto
e as pessoas jurídicas com mais de um projeto desde que de artistas eou de territórios

culturais diferentes

ParÆgrafo œnico Cada proponente só poderÆ ser contemplado com apenas um

projeto de território cultural

Art 7 Fica determinada a abertura de conta corrente œnica e específica em

instituiçªo financeira de crØdito oficial para o recebimento e a movimentaçªo dos recursos

a serem repassados pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC

Art 8Os recursos do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das

Cruzes PROFAC serªo destinados a

I apoiar a criaçªo pesquisa produçªo valorizaçªo e difusªo das

manifestaçıes culturais com base no pluralismo e na diversidade de expressªo
II desenvolva incentivar e contribuir para a manutençªo das atividades

artísticoculturaisno Município
III estimular a sustentabilidade da produçªo artística e cultural no

Município
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IV promover o livre acesso da populaçªo aos bens espaços atividades e

serviços culturais
V promover e incentivar festivais concursos exposiçıes cursos e semanas

comemorativas
VI estimular o desenvolvimento cultural do Município em todas as suas

regiıes de maneira equilibrada considerando o planejamento e a qualidade das açıes
culturais

VII apoiar açıes de preservaçªo e recuperaçªo do património cultural

tangível e intangível do Município
VIII incentivar a pesquisa a iniciaçªo artísticocultural a continuidade de

projetos da comunidade de relevância cultural e a divulgaçªo do conhecimento em

especial sobre aorganizaçªo da cultura e a renovaçªo das linguagens artísticas
IX selecionar os valores humanos destinados à arte e à cultura e promover o

seu aperfeiçoamento
X incentivar o aperfeiçoamento de artistas e tØcnicos das diversas Æreas de

expressªo da cultura
XI valorizar os modos de fazer criar e viver dos diferentes grupos

formadores da sociedade

Art 9 Os projetos a serem financiados pelo Programa de Fomento à Arte e

Cultura de Mogi das Cruzes PROFAC incentivarªo a produçªo cultural no Município
de Mogi das Cruzes enquadrandoseem uma ou mais Æreas culturais a saber

I mœsica linguagem artística que se expressa atravØs da organizaçªo dos

sons

II artes cŒnicas linguagens artísticas relacionadas aos segmentos de teatro

performance circo ópera e congŒneres
III dança linguagem artística relacionada aos movimentos rítmicos do

corpo conduzidos ou nªo por mœsica
IV artes plÆsticas e visuais linguagens artísticas compreendendo desenho

escultura colagem pintura instalaçªo gravura litogravura serigrafia xilogravura
gravura em metal e congŒneres bem como a criaçªo ou reproduçªo mediante o uso de
meios eletrônicos mecânicos cibernØticos ou artesanais de realizaçªo

V fotografia linguagem baseada em processo de captaçªo e fixaçªo de

imagens por meio de câmeras mÆquinas de fotografar manuais ou digitais e películas
filmes previamente sensibilizadas alØm de outros acessórios de produçªo e reproduçªo

VI cinema vídeo e multimeios linguagens artísticas e documentais

relacionadas respectivamente com a produçªo de filmes cinematogrÆficos ou

videogrÆficos do registro de sons e imagens obedecendo a um roteiro determinado
VII artesanato arte de confeccionar peças e objetos manufaturados nªo

seriados e em pequena escala sem o auxílio de mÆquinas sofisticadas de produçªo
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VIII folclore e manifestaçıes populares conjunto de manifestaçıes típicas
tangíveis e intangíveis transmitida de geraçªo a geraçªo traduzindo conhecimento usos

costumes crenças ritos mitos lendas fantasias alegorias cantorias culinÆria brinquedos
populares literatura oral folguedos populares e congŒneres

IX biblioteca instituiçªo de acesso pœblico destinada à promoçªo da leitura

e difusªo do conhecimento congregando acervos de livros periódicos e materiais especiais
selos livros falados documentos em braile moedas partituras hemeroteca cdrom
vídeos e outros suportes informacionais organizados para o estudo pesquisa lazer e

consulta
X arquivo instituiçªo de acesso pœblico destinada à preservaçªo da

memória documental para o estudo apesquisa e a consulta
XI literatura e publicaçıes em geral linguagem que utiliza a arte de

escrever e a oralidade em prosa ou verso nos gŒneros conto romance crônicas ensaio
poesia e congŒneres revistas e periódicos de carÆter artísticocultural que visem à

promoçªo e à divulgaçªo das artes e da cultura
XII museu instituiçªo permanente que nªo tenha fins lucrativos e que

funcione a serviço da sociedade aberta à visitaçªo pœblica e tambØm que conserve

pesquise e exponha coleçıes de objetos culturais eou científicos tendo como objetivos
preferencialmente de modo integrado o estudo a educaçªo e o entretenimento no que

concerne aos visitantes incluindose nesta definiçªo entre outros os centros de difusªo e

educaçªo científica
XIII patrimônio histórico e cultural procedimento de resgate restauro

revitalizaçªo e conservaçªo dos bens tangíveis e intangíveis material e imaterial de

relevância histórica artística arquitetônica ambiental paisagística arqueológica
paleontológica documental iconogrÆfica mobiliÆria imobiliÆria etnogrÆfica e etnológica
incluindo pesquisas inventÆrios publicaçıes educaçªo difusªo e divulgaçªo

XIV formaçªo projetos de carÆter cultural ou artístico destinados à

formaçªo à iniciaçªo artísticocultural à especializaçªo e ao aperfeiçoamento de pessoal
na Ærea de cultura

XV transversalidade cultural projetos artísticos ou culturais

correspondentes aos diferentes grupos que constituem a sociedade presentes sob as vÆrias

formas na vida cotidiana em seu carÆter plural

Art 10 Sªo vedadas as inscriçıes de projetos programas ou territórios
culturais que tenham recebido ou que venham a receber recursos advindos de quaisquer
tipos de convŒnios apoios fomentos incentivos ou subvençıes celebrados com a

Administraçªo Pœblica seja ela municipal estadual ou federal no mesmo período

ParÆgrafo œnico Caso o projeto aprovado no Programa de Fomento à Arte

e Cultura de Mogidas Cruzes PROFAC seja contemplado com outra forma de

fomento a que alude caot deste artigo deverÆ o proponente optar por um deles
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Art 11 É vedada a apresentaçªo de projetos ao Programa de Fomento à

Arte e Cultura de Mogi das Cruzes PROFAC de servidores pertencentes ao quadro da

Secretaria de Cultura membros da Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP estendendose

a vedaçªo aos respectivos cônjuges ou companheiros bem como parentes em linha reta
colateral ou por afinidade atØ o segundo grau

Art 12 Nªo serªo aprovados projetos de proponentes que estejam em dØbito

com o Município Estado eou a Uniªo

Art 13 Serªo aplicadas ao Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi
das Cruzes PROFAC normas legais de controle prestaçªo e tomada de contas pelos
órgªos de controle interno da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes sem prejuízo da

competŒncia específica do Tribunal de Contas do Estado de Sªo Paulo

Art 14 AlØm das sançıes penais cabíveis o proponente que nªo comprovar a

aplicaçªo dos recursos nos prazos estipulados sofrerÆ as sançıes penais e administrativas

previstas em lei inscrito em dívida ativa da Fazenda Municipal e excluído de qualquer
projeto apoiado pelo Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes

PROFAC por um período de 2 dois anos após o cumprimento dessas obrigaçıes

Art 15 AlØm das sançıes penais cabíveis serÆ aplicada multa correspondente
a 10 dez vezes o valor repassado ao proponente que nªo comprovar a correta aplicaçªo
desta lei por dolo desvio de objetivo eou de recursos assegurados a ampla defesa e o

contraditório

Art 16 Nos projetos financiados nos termos desta lei deverªo constar em

destaque as logomarcas da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes Secretaria de

Cultura Programa DiÆlogo Aberto e do Programa de Fomento à Arte e Cultura de

Mogi das Cruzes PROFAC como financiadores do projeto conforme manual de

aplicaçªo da logomarca

Art 17 As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta lei

serªo apresentadas prioritariamente no âmbito territorial do Município

ParÆgrafo œnico Em caso de pesquisa capacitaçªo intercâmbio cultural
formaçªo especializaçªo eou aperfeiçoamento de pessoal na Ærea de cultura o resultado

das informaçıes e experiŒncis absorvidas devem ser aplicadas disseminadas divulgadas
e compartilhadas no âmbito dó Município de Mogi das Cruzes
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Art 18 Todo e qualquer bem permanente adquirido com recursos do

Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes PROFAC terÆ seu uso e

manutençªo sob a responsabilidade do proponente no devido período de utilizaçªo serÆ

incorporado ao patrimônio do Município sob a administraçªo da Secretaria de Cultura e

terÆ seu regramento descrito no decreto regulamentador da presente lei

Art 19 Fica autorizada a criaçªo junto à Secretaria de Cultura de uma

Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP independente e autônoma formada paritariamente
por pareceristas representantes do setor cultural e por tØcnicos da Administraçªo
Municipal que ficarÆ incumbida da averiguaçªo e da avaliaçªo dos projetos culturais

apresentados

V A Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP serÆ formada por 4 quatro
membros da sociedade civil e 4 quatro membros do Poder Pœblico sendo 6 seis
titulares e 2 dois suplentes atendendo à composiçªo prevista no caput deste artigo

2 Os pareceristas da CAP deverªo ser pessoas de comprovada idoneidade e

de reconhecida notoriedade na Ærea cultural

Y Os membros da CAP terªo mandato de um ano podendo ser reconduzidos

conforme regramento estabelecido no decreto regulamentador

4 A CAP terÆ por finalidade analisar o aspecto orçamentÆrio relevância e o

mØrito do projeto conforme estabelecido em regulamento

5 SerÆ impedida de participar da CAP pessoa que nos œltimos 2 dois anos

tenha mantido relaçªo profissional com proponentes participantes do edital de seleçªo de

projetos e caso aconteça novo membro deverÆ ser nomeado

Art 20 Após a formaçªo da Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP o

SecretÆrio de Cultura designarÆ entre os membros escolhidos o Presidente e o Vice

Presidente atØ que sejam escolhidos conforme Regimento da CAP

ParÆgrafo œnico Conforme estabelecido em seu Regimento Interno e no

decreto regulamentador o Presidente ou em sua falta o seu Vice terÆ o voto de

desempate nas anÆlises

Art 21 No caso de vacância na CAP assumirÆ o suplente e permanecendo a

vacância novo parecerista serÆ nomeado pelo SecretÆrio de Cultura atØ que novo mimbro
seja nomeado conforme ì gulamento
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Art 22 Os membros da Comissªo de AnÆlise de Projetos CAP serªo

indicados pelo SecretÆrio de Cultura e nomeados pelo Prefeito

Art 23 A CAP terÆ autonomia na anÆlise tØcnica e decisªo de seleçªo quanto
ao projeto apresentado inclusive para desclassificar projetos que nªo atendam aos

requisitos mínimos exigidos conforme regulamento

Art 24 Deverªo ser publicados no Edital de Seleçªo dos Projetos do

Programa de Fomento Æ Arte e Cultura de Mogi das Cruzes PROFAC os critØrios

para anÆlise e seleçªo dos mesmos

Art 25 O Poder Executivo regulamentarÆ a presente lei no prazo de 60

sessenta dias acontar da data de sua publicaçªo oficial

Art 26 Esta lei entrarÆ em vigor na data de sua publicaçªo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 3 de novembro de

2016 456 da Fundaçªo da Cidade le Mogi das ˙ruzes
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Prefeito Municipal

s

Mateu art os PeriAparecidôUonçalves
ario de CulturaSecretÆrio de Governo

i

Registrada na Secretaria de Governo Departamento de Administraçªo e

publicada no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 3 de novembro de 2016
Acesso pœblico pelo site wwwmogidascruzes spgov br

J sØ ri lho

S rerio Adjunto de Governo
sGovrbrrr


