
Lei paulistana tem pouca verba 
 
A (pequena) verba disponível pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo para 
incentivar o setor pode ser pleiteada até dia 28 de setembro.  
 
A lei de incentivo à cultura do município de São Paulo, conhecida como Lei Mendonça, é uma 
das pioneiras no apoio ao setor por meio de captação de patrocínio por empresas para 
aplicação em projetos culturais. Mas hoje ela mantém duas características: é imensamente 
burocratizada e oferece um teto de investimento incompatível com a grandeza de arrecadação 
fiscal que a cidade de São Paulo consegue anualmente.  
 
A receita tributária prevista para o ano de 2007 é de R$ 14 bilhões, contra 7,8 bilhões em 
2006. Somente em ISS foi arrecadado, em 2006, R$ 3,9 bilhões. Já a verba destinada em 
2007 para o investimento cultural incentivado, via lei Mendonça, é de R$ 9,8 milhões, o que 
não demonstra muito interesse por parte do governo para esse setor.  
 
Mas, de qualquer, interessados têm até dia 28 de setembro para encaminhar proposta para 
obtenção de incentivo fiscal para seu projeto (podem ser encaminhados até dois).  
 
Poderão ser inscritos projetos culturais nas áreas de música, dança, teatro, circo, audiovisual, 
fotografia, literatura, artes plásticas, artes gráficas, cultura popular, acervo e patrimônio 
histórico, arquitetônico ou cultural, museus e centros culturais que se realizem no município de 
São Paulo, com orçamento mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
Diferentemente da lei Rouanet, pela lei municipal de SP os projetos deverão ser 
obrigatoriamente acompanhados por contador habilitado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC, que firmará a prestação de contas como responsável contábil. 
A Secretaria Municipal de Cultura não concederá incentivo superior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) por projeto, ainda que visem a concretizar mais de um produto, exceto 
para os da área de patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, que poderão receber 
incentivos de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).  
O incentivo fica limitado aos valores abaixo discriminados, por atividade: 
 
a- Reforma ou restauro de bem imóvel, protegido por legislação preservacionista em razão de 
valor artístico, cultural ou arquitetônico: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 
b- Aquisição, criação, implantação, reforma, restauração, ampliação, adequação ou 
informatização de acervos ou coleções para bibliotecas, museus e arquivos culturais: R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
c- Implantação, reforma, restauração, ampliação, adequação ou informatização de espaço 
cultural: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
d- Aquisição, restauro ou conservação de bem móvel de valor histórico, artístico ou cultural 
com garantia de exposição pública e acesso público: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
e- Aquisição de obras para acervo museológico por instituições públicas ou sem fins lucrativos, 
que, em caso de dissolução, tenham seu patrimônio destinado ao poder público: R$ 
500.0000,00 (quinhentos mil reais). 
 
f- Produção de filme de longa-metragem: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
g- Restauro ou conservação de esculturas públicas em locais públicos: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 
 
h- Concurso, festival ou mostra: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
i- Espetáculo de artes cênicas, música ou dança: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 
j- Exposição coletiva de arte visual nacional: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 



 
k- Exposição de arte internacional: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 
l- Finalização de filme de longa-metragem: R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 
 
m- Intervenções artísticas em locais públicos: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
 
n- Exposição individual de artista nacional: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
 
o- Edição de livro de arte ou fotografia: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
 
p- Produção de filme de média-metragem para exibição em TV aberta: R$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais). 
 
q- Produção, autoração e gravação de DVD: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
r- Produção e gravação de CD: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
s- Produção de filme de curta-metragem: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
u -Página eletrônica de artes gráficas: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
v - Edição de livro de texto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
As inscrições encaminhadas pelo Correio somente serão aceitas se postadas até 28 de 
setembro de 2007. 
Para efeito deste edital, entende-se como temporada popular a comercialização de ingressos 
para um mínimo de dez apresentações, a um valor de ingresso de, no máximo, 10% (dez por 
cento) do menor valor do ingresso na temporada normal (meia entrada), que não poderá 
exceder o valor de R$ 10,00 (dez reais). 
 
Junto à descrição do projeto deverão ser apresentados dois orçamentos: um completo, 
detalhado com o valor total do projeto, e outro, com o valor de incentivo solicitado, 
informando detalhadamente as despesas arcadas com o incentivo que vier a ser aprovado. 
 
O regulamento permite lançamento de valor para coquetel de lançamento do produto limitado 
a R$ 3 mil. Despesas com a divulgação do projeto (mídia) só pode atingir 10% da somatória 
das despesas de pré-produção e produção, limitadas ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais). Outros limites: taxa de administração: 10% (dez por cento) da somatória dos itens de 
pré-produção e produção; agenciamento: 10% da somatória das despesas de pré-produção e 
produção, limitada, em qualquer caso, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
 
Os projetos que apresentarem carta de intenção de patrocínio terão preferência de análise. 
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