
REGIMENTO INTERNO DA COMISSAO DE ANALISE DE PROJETOS - CAP

Capitulo I
DA COMPETF!:NCIA

Artigo 1 °
- A Comiss•o de Analise de Projetos - CAP tem carater deliberativo,

normativo, consultivo e propositivo.
Paragrafo Qnico - Compete a Comiss•o de que trata este artigo:

I - Analisar e deliberar sobre a aprovag•o ou reprovag&o de projetos culturais que
visem a obter os beneficios no &mbito da renQncia fiscal contemplada pelo Programa
de Ag•o Cultural - ProAC;

II - Sugerir a Secretaria da Cultura do Estado de S•o Paulo novas a(•6es para o
&mbito da renQncia fiscal contemplada pelo Programa de Ag•o Cultural - ProAC;

III - Expedir instrugSes, nos termos do artigo 12, inciso II, alinea "b", da Lei Estadual
10.177, de 30-12-1998, estabelecendo normas e procedimentos para a analise de
projetos.

Capitulo II
DA ANALISE DOS PROJETOS

Artigo 2°
- A Comiss•o de Analise de Projetos - CAP deve utilizar exclusivamente os

seguintes criterios:

I -Interesse pOblico, artistico e cultural;
II - Compatibilidade de custos;
III - Capacidade demonstrada pelo responsavel tecnico e proponente para
realizag&o dos projetos;
IV - Atendimento da legislag•o relativa ao Programa de Ag•o Cultural - ProAC.
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Artigo 3°
- Os pareceres, elaborados pelos relatores para cada segmento cultural,

dever•o explicitar os fundamentos que motivaram a aprovag•o ou reprova£;•o, ap6s
esgotadas as possibilidades do proponente complementar informag6es, quando
houver necessidade.
§ unico - Os pareceres dever•o conter, minimamente, as seguintes partes: pre&mbulo;
status do projeto; descri£•o resumida do projeto; discuss&o e conclus•o.

Artigo 40
- Os projetos culturais ser•o distribuidos, pelo Presidente da CAP, aos

relatores dos respectivos segmentos culturais, que dever&o apresentar os pareceres
para sustentag•o oral durante as reuni6es ordinarias da Comiss&o, respeitando os
periodos compreendidos entre:
I - Quatro reuni6es, para an&lise de projetos novos e alteragSes;
II - Duas reuni6es, para analise de resposta de Complemento de Informag6es;
III - Duas reuniSes, para analise de Pedido de Reconsiderag•o a CAP;
IV- Duas reuniSes, para projetos novos que tenham anexado carta de inten£;•o de
patrocinio.
§ primeiro - A analise dos projetos, em raz&o da complexidade, obedecera um
periodo minimo, compreendido entre a reuni&o em que o relator recebeu o projeto e a
reuni•o ordinaria posterior;

§ segundo - Os periodos (prazos) acima referidos ser•o comp 1

reuni&o subsequente aquela em que•foi distribuido• / d•a
partir da
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Artigo 5°
- Durante as reuniSes da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP, cabera ao

Presidente estabelecer a sequ6ncia para aprecia£•o dos votos, segundo os criterios
do artigo 3° deste Regimento Interno.

Capitulo III
DAS ATRIBUI(•6ES

Artigo 6°
- A Presid6ncia e a Secretaria da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP

ser&o exercidas por representantes da Secretaria da Cultura do Estado de S&o Paulo,
nomeados pelo Secretario da Cultura, para um mandato de 02 (dois) anos.

Artigo 7°
- Ao Presidente da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP compete:

I - Cumprir e fazer cumprir as disposi£Ses deste Regimento Interno, assim como os
procedimentos tecnico administrativos aplicaveis a Secretaria da Cultura do Estado de
S&o Paulo;
II - Convocar os membros da Comiss&o para reuniSes ordinarias e extraordinarias;
III - Propor a Ordem do Dia nas reuni6es da Comiss•o;
IV - Exercer o voto comum e, em caso de empate, o voto de qualidade;
V - Designar, quando necessario, relator para apresenta•o de assuntos ou
procedimentos, nas reuniSes da Comiss&o;
VI - Presidir as reuni6es da Comiss•o, resolvendo questSes de ordem;
VII - Convidar membros da Secretaria da Cultura do Estado de S•o Paulo que n&o
integrem a Comiss&o, para participar de reuniSes, com direito a voz, mas n•o a voto;
VIII - Distribuir os projetos culturais para analise dos membros da CAP;
IX - Encaminhar projetos para analise e manifesta(•o de corpo tecnico da Secretaria
da Cultura do Estado de S&o Paulo ou propor a contrata£•o de especialista como
parecerista externo, para subsidiar a sua decis&o, por meio de avalia£•o tecnica.
X - Atender os proponentes, sempre que for solicitado, para dirimir dt•vidas tecnicas.

Artigo 8°
- Ao Secretario da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP, compete:

I - Organizar e distribuir a pauta das reuniSes;
II - Providenciar a convoca£•o de membros da Comiss&o para as reuniSes, atendendo

determina•o do Presidente da Comiss•o;
III - Secretariar as reuni6es;
IV- Redigir as atas das reuniSes e demais documentos que traduzirem as decisSes
tomadas pela Comiss•o;
V - Manter o controle sobre a documenta£•o, os autos de procedimentos e os projetos
em tramita£•o pela Comiss&o;
VI - Manter sob sua guarda todo o material da Comiss•o;
VII - Organizar a correspondencia recebida e emitida pela Comiss&o.

Capitulo IV
DO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO
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Artigo 9°
- A Comiss&o de Analise de Projetos - CAP reunir-se-a ordinariamente uma

vez pot semana e extraordinariamente sempre que necessario.
§ 1 °

- A Comiss•o reunir-se-a extraordinariamente mediante convoca£&o de seu
Presidente, por delibera£&o deste ou a pedido de pelo menos um tergo de seus
membros;
§ 2°

- A convoca£•o para as reunite,, extraordinarias sera feita por aviso escrito, por
meio fisico ou eletrSnico, indicando a
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Capitulo VII

DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEI(•AO

Artigo 16 - Estara impedido de analisar e participar do julgamento de projetos
culturais, o membro da CAP que:

I-Trabalha ou participa, direta ou indiretamente, no projeto cultural em analise;

II - Tiver conhecimento, quando nele estiver participando, como proponente,
responsavel tecnico ou com qualquer outra fun(•o relevante, o seu c6njuge ou
qualquer parente seu, consanguineo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral ate o
segundo grau;

§ t]nico- Devera o membro da CAP declarar-se impedido em quaisquer das hip6teses
acima.

Artigo 17 - Reputa-se fundada a suspeig•o de parcialidade quando o membro da
CAP:

I - amigo intimo ou inimigo capital das partes interessadas no projeto cultural;

II - receber dadivas, antes ou depois, da propositura do projeto;

III -interessado no projeto direta ou indiretamente;

IV - por motivo de foro intimo.

§ enico - Devera o membro da CAP declarar-se suspeito em quaisquer das hip6teses
acima.

Capitulo VIII

DAS SAN•6ES DISCIPLINARES

Artigo 18 - Os membros da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP est•o sujeitos &s
seguintes san{;Ses disciplinares:

I - Advert6ncia por:

a. Indisciplina;

b. Falta de decoro;

c. Falta injustificada;

d. N&o cumprimento das suas tarefas nos prazos regulates de forma injustificada

e. N&o cumprimento das normas legais e regulamentares.

II-Repreens•oescritapor:
/ J• • A /

a. Reincid¢ncia nas faltas previstas no inciso I;

III. Dispensa, por:
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Artigo 10 - Para a realizag•o das reuni6es, 6 exigida a presenga da maioria simples
de seus membros.

Artigo 11 - As votag6es do colegiado ser•o feitas por maioria simples de votos.

Artigo 12 -O comparecimento dos representantes da Secretaria da Cultura do Estado
de S•o Paulo &s reuni6es da Comiss•o de Analise de Projetos - CAP 6 considerado
servigo relevante e prioritario.

Artigo 13 - Em toda reuni&o de que participar, cada membro da Comiss•o de Analise
de Projetos - CAP devera registrar presenga e assinar a ata.

Artigo 14 - O membro com mais de 25% de faltas n•o justificadas nas reuni6es da
Comiss•o de Analise de Projetos - CAP, concernentes ao exercicio, estara
automaticamente excluido da Comiss&o.

Capitulo V

DOS DEVERES

Artigo 14 - S&o deveres dos membros da Comiss&o de Analise de Projetos - CAP:

I - Urbanidade, assiduidade e pontualidade;

II - Observ&ncia e cumprimento das normas legais e regulamentares;

III - Eficiencia no exercicio das atribuig6es do cargo;

IV - Guarda de sigilo dos documentos e assuntos de natureza reservada de que tenha
conhecimento em raz•o dos trabalhos desenvolvidos pelo Colegiado;

V - Analisar os projetos culturais com imparcialidade e etica;

VI - Zelo pela economia do material que Ihe foi confiado, bem como a conservag•o do
patrimSnio da Secretaria de Cultura;

Capitulo Vl

DOS DIREITOS

Artigo 15 - S•o direitos dos membros da Comiss•o de Analise de Projetos:

I - Faltar, por motivo justo, mediante justificativa escrita;

II - Licenciar-se, por motivos de saQde, mediante atestado medico; V'-

II- Transpar6ncia no procedimento de remunerag&o por parecer tecnico;

III -Transpar6ncia no procedimento de distribuig&o de projetos; .q
IV - Utilizar os servi•os administrativos e tecnicos oferecidos pela Secretaria de y,T
Cultura, desde que relacionados com as fun(•6es exercidas na Comiss•o. .•
V- Recorrer das san•6es disciplinares impostas; • , / • 7
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Paragrafo Qnico: S&o competentes para aplicag•o das penalidades:

I. De advertencia e repreens•o " o Presidente da CAP;

II. De dispensa: o Secretario de Estado da Cultura.

Capitulo IX

DAS DISPOSI(•6ES GERAIS

Artigo 19 - A Comiss•o de Analise de Projetos rege-se pela legisla•o em vigor, por
este Regimento, pelas Resolug6es e demais atos normativos afetos a esta.

Comiss•o de Analise de Projetos, em 26 de junho de 2018.
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