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A Torre da Meória, edifício anexo ao Arquivo Histórico Municipal (Edifício Ramos de Azevedo), abriga a área
técnicaͲadministrativa e que passará a abrigar o valioso acervo de documentos históricos da Prefeitura
Municipal de São Paulo . O espaço também éutilizado para pesquisas, realização de exposições e oficinas de
capacitação.
No Teatro Arthur Azevedo, as intervenções resultaram na ampliação do teatro com capacidade para 376
espectadores, instalações adequadas para a apresentação de espetáculos cênicos, com conforto, segurança e
fácilacessibilidadeaosfrequentadores.AampliaçãoincluiaconstruçãodeedifícioanexoondeseráinstaladoO
ClubedoChoro,escolademúsicadedicadaaoensinodoChorinho.
Na Museu Casa do Bandeirante foi realizada intervenção paisagística e recuperação do Rancho que abriga o
MoinhodoconjuntohistóricodaCasadoBandeirantequerepresentaumdosexemplarestípicosdashabitações
ruraispaulistasconstruídasentreossécu
O Teatro Flávio Império foi praticamente reconstruído, com capacidade para 211 espectadores e instalações
adequadasparaaapresentaçãodeespetáculoscênicos,comconfortoeacessibilidade.Possuiauditórioexterno
comacentospara100frequentadoresepalcoreversívelparaapresentaçõesaoarlivrenoparqueondeforam
implantadosprojetosdepaisagismoelazer.
Serão priorizadas as áreas localizadas nas regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, alta densidade
demográficaecarênciadeequipamentosculturaispúblicos,masestratégicasparaaproduçãoedifusãocultural
dacidade.
Finalizarosseguintesequipamentos:TendaldaLapa,BibliotecaThalesCastanhodeAndrade,EdifícioSampaio
Moreira,BibliotecaRubensBorbadeMoraes,BibliotecaMáriodeAndrade,CentroCulturalSãoPaulo
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AMeta30foiexecutadaem28%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META30ͲCriaroProgramaCulturaVivaMunicipalcomaativaçãode300PontosdeCultura
RelatodaMeta30
Em agosto de 2014 foram selecionados por edital 85 Pontos de Cultura. Dando continuidade ao Programa
CulturaVivanoMunicípío,opróximoeditalestáemelaboraçãoeaprevisãodelançamentoépara2016.
OPontodeCulturaéareferênciadeumaredehorizontaldearticulaçãoedisseminaçãodeiniciativasculturais,
comgestãocompartilhadaentrepoderpúblicoesociedadecivil.
Próximoeditalestáemelaboraçãocomprevisãodelançamentopara2016.
OsPontosdeCulturasãoaçõesqueintegramoProgramaCulturaViva,atualmentemantidopeloMinistérioda
Cultura. A SMC prevê criar o Programa Cultura Viva com a ativação de 300 diferentes Pontos de Cultura
considerandoqueoscontempladosirãodesenvolversuasatividadespor2anos,prorrogáveisporigualperíodo.
ArticularasaçõesdesenvolvidaspelosPontosdeCulturacomarededeequipamentosculturais(públicosenão
públicos), atores e iniciativas culturais do entorno. Serão priorizadas as regiões com baixa estrutura de
equipamentosculturaispúblicos,altadensidadepopulacional,considerandoosíndicesdevulnerabilidadesocial.
As definições específicas de ações ou projetos contemplados por território ocorre mediante demandas
apresentadasanualmentepormeiodeeditais.
Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Construção:edificaçãointegraldeequipamentocomfinalidadecultural,desdeaseleçãodoterrenoatéafinalizaçãototaldaobra.
Requalificação:adaptaçãodeedificaçãojáexistente,atravésdereforma,oualteraçãodeseuusoparaatenderafinalidadecultural.

Pontos de Cultura: núcleos culturais juridicamente constituídos por ONGs que visam potencializar iniciativas culturais já existentes,
ampliandoegarantindooacessodapopulaçãoàfruição,criaçãoeproduçãodadiversidadeculturaldacidade.

AMeta31foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída

Reforma:restauroouretificaçãodeedificaçãoexistente,caracterizadacomodefinalidadecultural,atravésdeobraparcial.

META31ͲAdaptareconsolidaroFundoMunicipaldeCultura

AMeta28foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META28ͲAlcançarumcalendárioanualdeprogramaçãoculturalqueincluaumaviradaculturalno
centro,duasdescentralizadaseoutrospequenosemédioseventosemdiferentestemáticas
eregiõesdacidade
RelatodaMeta28
ACriaçãodoSPCultura,quesetrata,deumplataformalivre,gratuitaecolaborativademapeamentosobreo
cenárioculturalpaulistanoparaconhecerasopçõesculturaisqueacidadeoferece:showsmusicais,espetáculos
teatrais,sessõesdecinema,saraus,entreoutra.Alémdeconferiraagendadeeventos,épossívelcolaborarna
gestãodaculturadacidade,apartirdacriaçãodeumperfildeagentecultural.No461ºaniversáriodacidadea
Prefeitura promoveu diversas atividades gratuitas durante o final de semana com a presença de Daniela
Mercury,JorgeBenJor,GilbertoGilentreoutros.Em10diasoCarnavalde2016levouparaasruasmaisde145
milpessoasparaaproveitaros355blocosquedesfilarampelacidade.Alémdoaumentodonúmerodeblocos
quefoide35%emrelaçãoaoanopassado,aSecretariadeCulturamontou5palcosfixosnoLargodaBatata,
ValedoAnhangabaú,M’BoiMirim,TaipaseItaqueracomaapresentaçãodegrandesartistarenomados.Outro
destaquefoioBailinhodeCarnavalcomatividadesvoltadasaopúblicoinfantilqueaconteceunoParqueMário
Covas.
Algunsdoseventosrealizadosem2013:ViradaCulturalemmaiocomaparticipaçãode4milhõesdepessoasea
FestadeSãoJoãonoValedoAnhangabaúeemmais6bairroscomaparticipaçãode1milhãodepessoas;Festa
deSãoJoão;4QuebradasCulturais;2TerritóriosFunk;MêsdaCulturaIndependente;SemanadoSamba.
Também em 2013, foram realizados 4 Quebradas Culturais entre os meses de novembro e dezembro; 2
TerritóriosFunk emjunhocom a participaçãode150 mil pessoas; MêsdaCulturaIndependenteemoutubro,
comumpúblicoestimadoem200milpessoas;SemanadoSambarealizadaemdezembro.
Algunsdoseventosrealizadosem2014:Aniversáriodacidadecom24hdeshowseoutrasatividadesculturais;
ViradaCulturalemmaiocommaisdemilatraçõesemtodasasregiõesdacidade;Mêsdaculturaindependente;
Carnaval de Rua; Carnaska; Dia do Circo; Semana do Hip Hop; Arraial de São Paulo; Mês das Crianças;
ConsciênciaNegra;23:ArtedeRua;Mêsdosamba;SPnaRuaeInauguraçãodaprogramaçãoculturaldoClube
Tietê.
Alguns eventos realizados em 2015: Aniversário da cidade com 24 h de shows e outras atividades culturais;
ViradaCulturalnomêsdejunhocommaisdemilatraçõesemtodasasregiõesdacidadeeincluindoasatrações
doArraialdeSãoPaulo;MêsdaCulturaIndependente;CarnavaldeRua;SemanadoHipHop;SPnaRua;Semana
daAmamentação;DiadaMúsica;CoͲCidade.

RelatodaMeta31
Aprovado Projeto de Lei 46/2013 pela Câmara em 02/06/2015 que institui o Fundo Municipal de Cultura
destinadoaapoiaresuportarfinanceiramenteprojetosculturais.IIIConferênciaMunicipaldeCulturaeadesão
aoSistemaNacionaldeCulturarealizadas.
O Fundo Municipal de Cultura será uma readequação do atual Fundo Especial de Promoção de Atividades
Culturais Ͳ FEPAC, incorporando as resoluçõesedeterminaçõesdo ConselhoMunicipal de Cultural e do Plano
MunicipaldeCultura.OFundotemafinalidadedefinanciaraçõesfinalísticasdaSecretariaMunicipaldeCultura
e sua adaptação serve para que açõesͲmeio e políticas também estejam aptas a serem suportadas. Para o
ingressonoSistemaNacionaldeCultura,tambéméprecisoqueoFundoganheatribuiçõesespecíficas,comoa
capacidadederecebertransferênciasfundoafundo(federal,estadualemunicipal).
Definiçãodetermostécnicosparaameta
FundoMunicipaldeCultura:temporobjetivofomentarprojetoseaçõesculturaisnacidade,apartirdediretrizesdefinidaspeloConselho
MunicipaldeCulturaeconsolidadasnoPlanoMunicipaldeCultura.OFundodevepermitiratransferênciaderecursosdosfundosde
cultura estadual e federal, bem como a utilização dos recursos em diferentes ações: curadoria, desenvolvimento de projetos,
programaçãoculturaletc.

AMeta32foiexecutadaem73%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META32ͲConceder300BolsasCulturaparaagentesculturaisdacidade.
RelatodaMeta32
Em agosto de2014,foramselecionados 150bolsistaspor editalnoPrograma AgenteComunitáriode Cultura.
Em 2016, mais 70 novos Agentes Comunitários de Cultura foram contratados recentemente, completando o
totalde220agentes.
Foram concedidas bolsas mensais no valor de R$ 1.000,00 a agentes culturais, pelo período de 12 meses,
renováveis por igual período. Em agosto de 2014 foram selecionados 150 bolsistas por edital no Programa
AgenteComunitáriodeCultura.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Bolsa Cultura: A seleção é feita por edital público e se dará em duas etapas; eliminatória seguida de sorteio. Forma de inscrição:
individual.Modalidadedeprestaçãodecontas:relatórioanualdeatividades.

AMeta33foiexecutadaem171%ͲMetaestáSuperada

Definiçãodetermostécnicosparaameta
Calendáriodeeventosculturais:sistematizaçãodeagendasperiódicasoufixasdefestivais,bienaisfeiras,fórunseencontros,abrangendo
todooterritórioetodosossegmentosculturais.
Eventocultural:Atividadeculturaltemporáriacomoobjetivodedifundirmanifestações,estimularacriatividadeeexpressõespopulares
eartísticas,oupromoverdebatesemtornodoassunto.

META33ͲAtingir160projetosanuaisdefomentoàslinguagensartísticas
RelatodaMeta33
Em2015,atéomomento,foramfomentados36projetosanuaisedecurtoprazo,dedançaeteatro.

Eventoculturaldepequenoporte:paraaté300pessoas.

Em 2014, foi fomentado um total de 207 projetos sendo 54 de teatro (dos quais 24 do Prêmio Zé Renato de
TeatroͲlei 15.951/14);26dedança;59doEditalRedeseRuas deinclusão, cidadaniae cultura digital,25 do
editaldeFomentoaoCircoe43projeto

Eventoculturaldemédioporte:paraaté4milpessoas.
Eventoculturaldegrandeporte:paramaisde4milpessoas.

AMeta29foiexecutadaem53%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META29ͲViabilizartrêsCentrosCulturaisdeReferência
RelatodaMeta29
CentrodeFormaçãoCulturalCidadeTiradentes(CFCCT)readequadoeemfuncionamento:programaçãocultural
emaisde20tiposdecursosͲteatro,cinema,dança,atividadesfísicas,entreoutros.
VilaItororóemobras,cujoprocessoderequalificaçãopretendedesenvolverotrabalhopresentedahistóriado
local,atravésdemecanismostransparentespormeiodacriaçãodeumcentroculturaltemporárionopróprio
canteirodeobrasondesãorealizadas
Cada Centro Cultural deverá ser construído em módulos distintos e independentes, de maneira que sua
utilizaçãopossaseriniciadaenquantoaconstruçãoaindaserealiza.Aprevisãoédeatendimentodeumpúblico
estimadode85milpessoas/mês,atravésdarealizaçãodeprogramaçãoculturalespecíficaedaofertadeoutros
programasjádesenvolvidospelaSecretariaMunicipaldeCultura,comooProgramaVocacionaleoProgramade
IniciaçãoArtística(PIÁ).Aimplantaçãodosequipamentoslevaemcontaanecessidadedeampliaraofertade
equipamentosemduasregiõesqueconcentramgrandenúmerodeatoreseiniciativasculturais,azonasulea
zona leste. A viabilização do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes também foi incorporada à meta.
Por viabilização entendeͲse a criação de condições técnicas, orçamentárias e institucionais para a
implementaçãodecursoseatividadesculturaisprevistosemseuprojeto,permitindooamploaproveitamento
doespaçoedopotencialformativoaliexistentes.

Em2013foifomentadoumtotalde120projetosforamfomentados:30doteatro,30dadançae60docinema.
Destes120projetos,80foramanuaiseoutros40decurtoprazo.
Projetos artísticos e culturais focados na pesquisa continuada, com produtos resultantes como: espetáculos,
intervençõesartísticas,audiovisuais.Operíododeduraçãovariaemfunçãodaaçãopropostaemcadaprojeto,
não ultrapassando o prazo máximo de 2 anos. O objetivo é chegar no ano de 2016 com 160 projetos sendo
financiadospelosprogramasdefomento,porissoasentregasprevistasparaoprimeiroeosegundobiênioaqui
apresentadasnãosãocumulativas.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
ProgramaMunicipaldeFomentoaoTeatro:criadoem8dejaneirode2002ͲLeinº13.279.ProgramaMunicipaldeFomentoàDança:
criadoemsetembrode2006ͲLei14.071/05.

AMeta34foiexecutadaem129%ͲMetaestáSuperada
META34ͲAtingir500projetosfomentadospeloProgramaparaaValorizaçãodeIniciativasCulturais
ͲVAI,nasmodalidades1e2
RelatodaMeta34
Metasuperadaem28,8%Noperíodode2013a2015foramaprovadosumtotalde644projetosfomentados
peloPrograma.
2015 Ͳ foram selecionados 231 projetos, sendo 171 na Modalidade I e 60 na Modalidade II. 2014 Ͳ foram
selecionadosecontratados238projetos,sendo175naModalidadeIe63naModalidadeII.2013Ͳ175projetos
selecionadosnaModalidadeVAII.

Centro Cultural Chácara do Jockey, recentemente repassada para a Prefeitura de São Paulo está em fase de
estudosdeviabilidadetécnica.

O programa prioriza ações culturais realizadas nas regiões com baixa estrutura de equipamentos culturais
públicos, alta densidade populacional, considerando os índices de vulnerabilidade social. As definições
específicas de ações ou projetos contemplados por território ocorre mediante demandas apresentadas
anualmentepormeiodeeditais.Ospagamentossãorealizadosemduasparcelas,sendo60%naprimeirae40%
na segunda parcela. Para a modalidade I o valor destinado para cada projeto é de no máximo R$ 30.000,00
(trintamilreais)enamodalidadeIIovalordestinadoparacadaprojetoédenomáximoR$60.000,00(sessenta
mil reais) reajustados anualmente conforme o IPCA. É importante potencializar a articulação dos grupos
fomentados pelo programa VAI com a rede de equipamentos culturais (públicos e não públicos), atores e
iniciativasculturaisdoentorno.Ametaépartirde175apoiosconcedidosem2013para500projetosapoiados
nosanosde2014,2015e2016.

Definiçãodetermostécnicosparaameta

Definiçãodetermostécnicosparaameta

CentroCultural:equipamentoculturalquecontarácomáreaparaproduçãoculturalparautilizaçãodosgruposecoletivosculturaisda
cidade,cinema,áreaexpositiva,centrodememória,biblioteca,centrodeestudodeidiomas,espaçoparaarteeculturaldigitaleteatro.

ProgramaVAI:temporfinalidadeapoiarfinanceiramente,pormeiodesubsídio,atividadesartísticoͲculturaisdepessoasfísicasdebaixa
renda,comfaixaetáriade18a29anos,oriundasderegiõesdoMunicípiodesprovidasderecursoseequipamentosculturais.

Centro Cultural M'Boi Mirim com projeto finalizado em análise na Caixa Econômica Federal, na zona Sul
(financiamentoPACMananciaisͲ10milhões).
CentroCulturalVilaItororóemobrasnazonaCentral(financimanetoLeiRouanet).Processoderequalificação
pretendedesenvolverotrabalhopresentedahistóriadolocal,atravésdemecanismostransparentespormeio
da criação de um centro cultural temporário no próprio canteiro de obras onde são realizadas oficinas, num
diálogoinéditoentrearenovaçãodeumbempúblicoeasdemandasdasociedade.

Programa VAI 2: terá por finalidade apoiar financeiramente, por meio de subsídio, atividades artísticoͲculturais de grupos e coletivos
maisconsolidados,cujoescopodasatividadesnãopermitemaisseuenquadramentodentrodoVAI.Oseditaissãoanuaiseoperíodode
realizaçãodosprojetoscontempladospeloVAIsãodenomáximo12meses.
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