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LEI Nº 10.902
DE 28 DE MARÇO DE 2011.
Institui o Programa
providências.
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VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR, Prefeito do Município
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, o Programa Cultura para Todos,
que será implementado pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 2º - São objetivos do Programa Cultura para Todos (PCT):
I – apoiar e patrocinar a renovação, o intercâmbio, a divulgação e a produção artística e cultural no
Município;
II – preservar e difundir o patrimônio cultural material e imaterial do Município;
III – apoiar pesquisas e projetos de formação cultural, bem como a diversidade cultural.
Art. 3º - O Programa Cultura para Todos será custeado pela alocação de recursos específicos, consignados
no orçamento anual da Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 4º - Os recursos do PCT serão destinados às atividades culturais independentes, de caráter privado,
nos seguintes segmentos:
I – artes plásticas, visuais e design;
II – dança;
III – cultura popular;
IV – literatura;
V – música;
VI – teatro; e,
VII – vídeo.
Art. 5º - Para as propostas de conteúdo artístico-cultural, com destinação exclusivamente pública para
efeitos desta Lei, considera-se:
I – projeto cultural: a proposta de conteúdo artístico-cultural, com destinação exclusivamente pública, e de
iniciativa da produção independente, que receberá os benefícios do PCT;
II – gestor ou promotor: pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto ou pelo seu desenvolvimento.
Art. 6º - Poderão apresentar projetos, como pessoa física, o próprio artista ou detentor de direitos sobre o
seu conteúdo e, como pessoa jurídica, empresas com sede no Município que tenham como objeto
atividades artísticas e culturais, e instituições culturais sem fins lucrativos.
Parágrafo Único – O disposto no caput deste artigo não se aplica a órgãos e entidades da administração
pública, direta ou indireta, municipais, as quais poderão ser apenas beneficiárias de projetos referentes a
atividades artísticas e culturais.

Art. 7º - Os recursos consignados no orçamento anual da Secretaria Municipal de Cultura, – “Programa
Cultura Para Todos” – têm como finalidades o apoio à pesquisa, criação e circulação de obras e atividades
artísticas e culturais por meio de:
I – projetos artísticos e culturais propostos por pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e
que tenham residência ou sede no Município;
II – programas públicos estabelecidos em leis municipais que, por meio de concursos públicos, destinem
recursos no orçamento do Município para projetos de artistas e produtores culturais locais.
Parágrafo Único – Fica vedada a concessão dos recursos de que trata o caput deste artigo a:
I – obras, produtos, eventos ou quaisquer projetos destinados a circuitos ou coleções particulares;
II – institutos, fundações ou associações vinculadas a organizações privadas que tenham fins lucrativos e
não tenham na arte e na cultura uma de suas principais atividades;
III – qualquer órgão, despesa ou projeto da administração pública direta ou indireta.
Art. 8º - A participação dos projetos de produção cultural para obtenção de patrocínio com verba do
“Programa Cultura Para Todos” realizar-se-á por meio de editais públicos definidos pela Secretaria Municipal
de Cultura.
Art. 9º - Para inscrever o projeto no PCT, o proponente terá que comprovar domicílio ou sede no Município
há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição.
Art. 10 - A seleção dos projetos de produção cultural a serem beneficiados com verbas do “Programa
Cultura Para Todos” será feita por comissões julgadoras em cada área, designadas pelo Secretário
Municipal de Cultura, composta cada uma por 03 (três) membros de notório saber em cada uma das áreas.
Art. 11 - Deverá constar de todo material de divulgação ou indicação dos projetos beneficiados por esta Lei,
o seguinte texto: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – PROGRAMA CULTURA
PARA TODOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ou outra forma que a Secretaria Municipal de Cultura
indicar.
Art. 12 - Os proponentes e seus responsáveis, que forem declarados inadimplentes em razão da
inadequada aplicação dos recursos recebidos, ou pelo não-cumprimento do contrato, não poderão celebrar
qualquer outro ajuste ou receber recursos do Município por um período de 5 (cinco) anos.
Art. 13 – Ficam instituídas no Município 05 (cinco) Câmaras Setoriais, coordenadas pela Secretaria
Municipal de Cultura, que têm como objetivo organizar o debate, visando sistematizar demandas, propostas
e diretrizes de políticas públicas que ampliem e consolidem o processo cultural no Município, com atuação
nas seguintes áreas específicas:
I – literatura;
II – música;
III – artes visuais;
IV – artes cênicas;
V – cultura popular.
Parágrafo Único – Para cada uma das áreas serão indicados 03 (três) representantes.
Art. 14 – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua
publicação.
Art. 15 - As despesas decorrentes da execução do Programa criado por esta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 16 – O artigo 4º da Lei nº 9.440, de 09 de maio de 2005, mantida a redação do caput, passa a vigorar
composto dos §§ 1º ao 4º com as seguintes redações:

“Art. 4º - .......
§ 1º - A Secretaria Municipal de Cultura anunciará a abertura de inscrições por meio de
editais a serem publicados no Diário Oficial do Município.
§ 2º - Não poderá se inscrever nem concorrer ao Programa nenhum funcionário, órgão
ou projeto da Administração Pública Municipal.
§ 3º - Um mesmo proponente não poderá inscrever mais de 01 (um) projeto no mesmo
período de inscrição, com exceção do disposto no § 4º deste artigo.
§ 4º - Cooperativas e associações com sede no município de São José do Rio Preto, que
congreguem e representem juridicamente núcleos artísticos sem personalidade jurídica própria, podem
inscrever 01 (um) projeto em nome de cada um destes núcleos.” (NR)
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de março de 2011.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ANTONIO TAVOLARO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela
Imprensa Local.

