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Resumo : O trabalho compara o lado operacional de três leis municipais de

incentivo fiscal à cultura - São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Foram escolhidas por

estarem entre as mais antigas, por mobilizarem cifras maiores e por apresentarem

diferenças significativas em seus procedimentos legais, contábeis e

administrativos. Em particular, o texto focaliza a prestação de contas, objeto de

insatisfação e queixas por parte de produtores culturais, patrocinadores e

dirigentes municipais de cultura e finanças, e sugere medidas de simplificação.
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Descrição da base empírica

Para escrever este estudo, entrevistas foram feitas com cerca 15 pessoas,

das quais 11 estão listadas em anexo. Eles pertencem às diversas áreas que

compõem a administração das leis de incentivos fiscais nos municípios

selecionados. Os coordenadores executivos de Belo Horizonte e São Paulo, os

Presidentes de ambas as comissões, os gerentes ou coordenadores de prestação

de contas das leis de SP, RJ e BH. Empreendedores de pequeno e grande

porte e incentivadores. Os titulares da SMCSP e BH e o secretário estadual de

cultura de S.Paulo. O princípio foi tomar o depoimento de pessoas que têm

participação mais profunda na construção e gestão das leis de incentivo.

As entrevistas variaram entre 45 minutos e uma hora e meia. Cerca de 40

horas, entre contatos, conversas e entrevistas, foram consumidas nos últimos 6

meses, período em que venho dedicando-me unicamente ao tema. Também

houve a participação do autor em dois seminários, em São Paulo (Novembro de

2001) e Belo Horizonte (Fevereiro de 2002), que somaram conjuntamente umas

dezoito horas de discussão.

Foram realizadas visitas pessoais às Secretarias de Cultura de São Paulo

(ao menos 5) e de Belo Horizonte (2). A RIOARTE, que coordena a lei no Rio, foi

contatada por telefone e e-mail, permitindo a compreensão da Lei carioca.

Além disso, foram pesquisadas fontes secundárias, como sites culturais do

setor privado, sites do setor público das prefeituras de diversas cidades do Brasil

que têm leis de incentivo, para que houvesse comparação de procedimentos

utilizados. Estatísticas fornecidas de várias fontes foram usadas: Centro de

Estudos da Cultura e do Consumo, da EAESP/FGV, Ministério da Cultura,

Secretarias de Estado, Comissões de Incentivo à Cultura das Cidades escolhidas.

A legislação pertinente às três leis, com respectivas portarias, estão entre os

anexos.
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Se esta dissertação contribuir para que mesmo a mais sutil mudança ocorra

nesse sentido, estarei satisfeito. De todo o modo, gostaria de salientar que essa

dissertação insere-se em uma preocupação mais ampla com políticas culturais,

mas converge esforços para o entendimento do dia-a-dia da administração pública

de cultura, posto que foi concebida e realizada dentro de um mestrado em

administração pública. Quem sabe assim se possa ligar a análise dos fatores

imediatos e empíricos da administração da cultura, aos conceitos modernos de

administração pública gerencial.

Introdução, contexto histórico e justificativas do estudo

Há um visível e rico florescimento de atividades artísticas no Brasil. Muitos

fatores têm contribuído para esse quadro promissor, que se conecta de maneira

mais ampla ao processo de desenvolvimento urbano por que passamos desde

meados da década de cinqüenta, bem como às transformações tecnológicas em

nível mundial e à nova teia de relações culturais surgida através da globalização.

Tudo isso atesta a importância da cultura como área de estudo. E também

reforça a administração e financiamento das artes e do patrimônio histórico como

foco de interesse, visto que as alterações ideológicas e políticas que suportam a

ideologia neoliberal impõem a presença de novos parceiros na concepção,

implementação e operação de novas alternativas de financiamento,

gerenciamento e distribuição de bens e serviços com conteúdos socialmente

reconhecidos como culturais.

A análise desse tripé, que dá condições materiais para a continuidade e

expansão dos fluxos econômico-culturais no Brasil, é fundamental para o

fortalecimento não só do mercado cultural hoje existente, mas também para

assegurar a qualidade da oferta e a ampliação quantitativa da demanda a médio e

longo prazos.
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Já se dispõe no Brasil de alguns números que mostram a cultura como um

setor econômico importante. De acordo com a Fundação João Pinheiro (Moisés e

Albuquerque, Brasília,1998), a cultura no Brasil corresponde a cerca de 0.8% do

produto nacional, algo em torno de 8.5 bilhões de reais. Dentro da economia

nacional, um dos maiores crescimentos anuais tem sido o do setor cultural. Mais

importante ainda é o grau de empregabilidade do setor.

A cultura é um setor que tem como característica intrínseca um baixo ganho

de produtividade ao longo do tempo. O número de horas que hoje em dia se gasta

por exemplo, para se escrever um livro, compor uma música ou produzir uma peça

de teatro, é quase o mesmo que há duzentos anos atrás. Além disso, a demanda

por bens e serviços culturais tem aumentado continuamente dado o aumento

populacional e crescimento urbano. Assim, temos hoje no Brasil cerca de 510 mil

empregos em atividades culturais. Além disso, o salário médio da área, por se

tratar quase sempre de mão-de-obra especializada, é cerca de 70% acima da

média nacional. Ademais, as atividades artísticas são estruturalmente irredutíveis

à racionalidade administrativa do capitalismo. Dada sua importância econômica e

sua lógica interna refratária em muitos pontos à lógica do lucro e à da

racionalidade burocrática (características que não é possível aqui discutir em

profundidade), é que se torna necessária uma postura de lucidez para reconhecer

a relevância e enfrentar em uma dissertação acadêmica questões ligadas ao

manejo de leis de incentivo fiscal, como uma contribuição para tornar "mais leves"

as injunções econômicas e administrativas a quem se envolve em profundidade

com o fazer estético.
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Traços históricos da gestão cultural e do "mecenato" privado no

Brasil
Quando se faz um corte econômico e político-administrativo nas relações

entre Estado e cultura no Brasil, ao longo dos últimos cinqüenta anos, quatro

períodos se destacam.

Um primeiro período ( Guilherme Mota -S.Paulo-19741 compreende de 1940

a 1960, quando tivemos um discurso dominante desenvolvimentista, coincidindo

com o fim do Estado Novo e o surgimento de um nacional-desenvolvimentismo.

Houve um certo impulso na ampliação social do acesso ao ensino superior. Nos

anos cinqüenta, o nacionalismo como ideologia dominante impregnou a visão

desenvolvimentista.

o segundo momento ocorre nos anos 60, conhecida quadra de

contestações e revisões radicais, no qual ficam abaladas muitas convicções e o

otimismo característicos da era desenvolvimentista. Intensificando-se a

radicalização imposta pelo golpe de Estado, e pela implantação da ditadura. Em

resposta aos protestos e à radicalização política, um regime de repressão e

censura foi introduzido, afetando negativamente, mas com forte variação de uma

área cultural a outra, a criação e a circulação de idéias e obras estéticas.

Um terceiro momento se oferece quando, estando o poder

concentradíssimo no executivo federal controlado pelos militares, se introduz um

programa de apoio a certas áreas culturais, tendo em vista inclusive e sobretudo

distender as relações entre militares, de um lado, e intelectuais e artistas, de

outro.

Registra-se aí a criação de várias entidades de fomento ligadas ao Estado

Nacional, como a EMBRAFILME(Jornal da Tela - Ed. Especial, 1986), sendo

muito mais fácil naquele contexto autoritário alocar e distribuir verbas do que sob

um regime democrático, sob o qual o emprego de verbas oriundas de recursos
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federais têm de se subordinar a controles legislativos e judiciários previstos em lei

e assegurados pela Constituição.

Essa fase começa a ruir a partir de meados da década dos setenta, quando

toma impulso a campanha pelo resgate da democracia, iniciada com a anistia e

consolidada com as eleições diretas para Presidente da República em 1990. Um

profundo processo de mudança começa então a ocorrer.

Esse é o início da quarta fase, na qual estamos ainda imbricados. Ela

trouxe muitos problemas de adaptação, no que diz respeito a financiamento,

participação e processo criativo. Foi nesse momento que a palavra "mecenato"

recobrou uma certa voga no vocabulário léxico-cultural brasileiro. Claro, estamos

falando do "mecenato" privado induzido pelo governo através de incentivos fiscais,

cuja existência só pode ser explicada levando-se em conta a glorificação pós-

liberal do encolhimento do Estado e a incorporação pelo setor privado de novas

exigências competitivas e novas ferramentas mercadológicas para gestão da

imagem de produtos e empresas.

Captação de recursos privados e a cultura

Se por Mecenato (Durand, Gouveia, Berman, 1998:5) entendermos os

patrocínios e doações econômicas de vulto por meio dos quais pessoas de fortuna

ou empresas, de livre e espontânea vontade, enriquecem o patrimônio e o

repertório cultural coletivos, a constatação é que se trata de um fato deveras

incomum no Brasil até os idos de 1990. Vamos descrever sucintamente o que vem

ocorrendo.

o moderno mecenato corporativo, onde são empresas e não empresários

(como indivíduos ou famílias) que decidem sobre o financiamento de tal ou qual

expressão artística, nasceu em uma época de passagem da produção de massa e

da comunicação indiscriminada com o mercado (EUA dos anos 60), para um

processo de segmentação interna dos mercados nacionais de consumo, fazendo

7



assim com que as empresas buscassem cada vez mais estar próximos do seu

consumidor direto. Esse fato é na verdade o início da desmassificação dos meios

de. comunicação de massa (Toffler,1980:215), por força da qual a empresa e o

produtor têm que estar ligados e adaptados às novas condições e costumes de

consumo que se passam no interior de segmentos sociais e não da sociedade

como um todo. As revistas de massa oferecem um bom exemplo. Nos EUA entre

1970 e 1977, apesar de 14 milhões de pessoas a mais na população americana, a

circulação conjunta das 25 mais importantes revistas caiu 4 milhões. Enquanto

isso, houve uma explosão de uma população de mini-revistas, inteiramente novas

visando a mercados pequenos, de interesse especial, regionais ou mesmo local.

Essa dinâmica generalizou-se durante as décadas de oitenta e noventa e hoje

passamos por uma multiplicidade de meios de comunicação impensável há menos

de vinte anos. Outros motivos, tais como a necessidade de se mostrar

"politicamente correto" através do incentivo à cultura, ou ramos de negócios que

precisam reparar imagem ou reforçá-Ia positivamente, como cigarro e bebida,

também devem ser levados em conta como fomentadores das ações de patrocínio

e doações feitas a partir da década de 90 no Brasil, quando teve início, como já

dito mais atrás, o novo processo de financiamento privado incentivado da cultura

no país.

Esse novo processo de financiamento das artes e da cultura no Brasil teve

início com trinta anos de atraso em relação aos países desenvolvidos, mais

notadamente os Estados Unidos, onde o moderno mecenato corporativo surgiu

na década de 60. Desde o início das leis de mecenato no Brasil, a participação da

sociedade, dos produtores culturais e artistas brasileiros, do empresariado, tanto

nacional como estrangeiro, e principalmente da população, beneficiada pelo

grande número de atividades culturais que os incentivos fiscais têm propiciado,

vêm aumentando acentuadamente.

No Brasil, desde a implementação da chamada "Lei Rouanet", - lei Federal

de Incentivo à Cultura-(Moisés, 1996), diversos Estados e Municípios brasileiros
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têm buscado esta via para viabilizar atividades culturais. Hoje, são mais de

cinqüenta cidades e Estados que possuem leis de incentivo à cultura em vigor.

Apesar de parecerem poucas, quando comparadas ao total de unidades

municipais da federação, que ultrapassam cinco mil, estas representam muito.

Isso porque a maioria das cidades que possuem estas leis, como veremos

adiante, ou é de capitais de seus respectivos Estados, ou é de cidades influentes

regionalmente e - ao menos em princípio - com mais tradição cultural. Isso

certamente faz com que o poder de multiplicação de atividades culturais seja

ampliado, gerando uma sinergia que melhora consideravelmente a relação

custo/benefício.

Algumas constatações acerca do mecenato no Brasil

Não podemos afirmar que o incentivo fiscal seja "a" saída para a provisão

de recursos para as artes e o patrimônio no Brasil. Isso seria ingênuo. Como

veremos adiante, os incentivos fiscais representam apenas cerca de 10% dos

recursos gastos com cultura no país. O Estado ainda se destaca como a fonte

principal de recursos. Há também - é claro - as enormes quantias de origem

privada, que suportam a indústria cultural, e que representam capital em operação

rentável, apoiando iniciativas e atividades classificáveis como arte, entretenimento

de boa ou má qualidade. Há por sua vez a enorme parcela de gastos em cultura

que provêm do bolso do consumidor, sob a forma de compra de discos, fitas,

livros, ingressos etc. Esta última constitui, só ela, aproximadamente dois terços do

PIB cultural, em qualquer sociedade moderna.

No Brasil, existe, desde 23 de dezembro de 1991, o PRONAC- Programa

Nacional de Apoio à Cultura -. Este programa faz parte da política federal de

cultura, estando ligado ao Ministério da Cultura do Brasil. Ele possuía

originalmente três mecanismos de estímulo a projetos culturais, sendo

acrescentado em 1993 outro mecanismo, a Lei do audiovisual.
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Depois da lei federal de incentivo, Estados e municípios começaram a

propor, seja através do legislativo, na forma de projetos de leis de deputados e

vereadores, seja através do executivo, por parte de prefeitos e secretários, leis de

incentivo à cultura. Hoje no Brasil, tais leis municipais existem na maioria dos

Estados.

Nos Estados, as leis estão um pouco mais atrasadas do que nos maiores

municípios. Uma grande parte das capitais já tem sua lei em funcionamento, como

Curitiba e Rio de Janeiro, onde os produtores chegam a conseguir captar 100%

da renúncia fiscal anual. Ou São Paulo, que financia mais de 10 milhões de

dólares por ano, ou ainda Aracaju e Vitória, onde a captação cresceu cinco vezes.

Entre os Estados, 14 dos 27 existentes possuem leis de incentivo, enquanto

outros 13 estão em vias de aprovar leis nesse sentido. A maioria utiliza-se da

isenção do ICMS- Imposto Sobre Circulação de Mercadorias-,com isenções que

variam entre 2% e 4% do imposto a recolher, e conseguiram no último ano,

realizar um bom número de projetos.
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Histórico das Leis de Incentivo à Cultura no Brasil

Neste tópico, descreveremos e discutiremos o desenvolvimento das leis

culturais no Brasil, bem como as novas formas e formatações de projetos e

planejamento que essa nova sistemática de financiamento da cultura vem criando.

Desde a criação da lei, diversas alterações foram feitas no sentido de se expandir

seu uso, além da busca de uma maior adequação quanto ao formato dos

projetos, formas de captação, documentos necessários e garantias de execução

do projeto.

A própria configuração das leis tem levado à necessidade de produtores

culturais se organizarem. Por ser necessária a apresentação de projetos para um

determinado produto ou serviço cultural, cada produção tem que dimensionar

corretamente suas despesas, sua missão e seu planejamento. Isso porque

geralmente existe um acompanhamento da execução por parte dos órgãos

competentes dos Estados, dos Municípios ou do Governo Federal, além da

existência do patrocinador, a quem muito interessa saber como anda o evento

patrocinado.

Podemos classificar, quanto a níveis de governo, três fontes básicas de

incentivo: federal, estaduais e municipais. Cada um desses poderes utiliza-se de

um ou mais impostos para incentivar a cultura, de acordo com a definição

constitucional de arrecadação de impostos. Em geral, o governo federal incentiva

o abatimento no Imposto Sobre a Renda; os governos estaduais abatem ICMS de

empresas que recolhem o imposto estadual; e os municípios abatem do IPTU

( Imposto Predial e Territorial Urbano), ou ISSQN (Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza), que são impostos municipais.
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A lei federal de incentivo à cultura

A primeira experiência de Lei de Incentivo à Cultura no Brasil foi a Lei

7.505, mais conhecida como Lei Sarney, que vigorou de 1986 a 1989, com

enorme repercussão no meio artístico. Para se ter uma idéia, calcula-se que

durante seu período ela tenha mobilizado cerca de US$ 450 milhões, dos quais

US$ 112 milhões corresponderiam ao incentivo propriamente dito, e o restante ao

aporte de capital dos patrocinadores. Entretanto com a sua revogação em 1990,

época do governo Collor, o universo cultural passou por uma profunda crise. A

saída encontrada para o estímulo às artes foi a adoção de mecanismos de

incentivo no âmbito dos municípios.

A primeira lei de incentivo fiscal municipal foi aprovada pela cidade de São

Paulo, no início da década de 90. Esta lei ficou conhecida como Lei Mendonça,

em função de proponente ser o então vereador Marcos Mendonça. A Lei,

inovadora para a época, tinha como princípio a renúncia fiscal, por parte da

prefeitura, de percentual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(ISSQN) ou do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Esse modelo foi

adotado, com adaptações, por diversas capitais e municípios.

Em 1991, o Governo Federal, atento à repercussão negativa da extinção da

Lei Sarney, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com o

objetivo de incrementar, captar e canalizar recursos para a área da cultura. Em

1993, foi criada a Lei do AUDIOVISUAL, implementada como uma lei especial

para a área de cinema, na verdade surgindo como uma forma de ocupar o vazio

deixado pela extinção da Embrafilme, no ano de 90. De 90 a 93, a produção

cinematográfica foi nula no Brasil. Para se ter uma idéia, a produção de longa

metragens caiu para praticamente zero no período. O cinema brasileiro estava

estagnado.
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Com a nova lei, já a partir de 94 inicia-se a retomada da produção

brasileira, de maneira muito tímida. Nove filmes foram feitos, e 8 milhões de reais

foram canalizados para o cinema através da captação de recursos. Porém, o

governo brasileiro tinha como teto de renúncia a ordem de 50 milhões de dólares,

ficando assim o valor captado muito aquém do limite possível. O número de

projetos também foi reduzido, demonstrando uma falta de conhecimento da lei por

parte dos produtores e de profissionais da área, além de uma falta de organização

do próprio setor cinematográfico brasileiro, que havia se desaparelhado durante os

anos anteriores. Demonstrava também um total desconhecimento da lei e sua

utilização por parte dos empresários.

A Lei Rouanet (Legislação Cultural Brasileira, 1997), que financiava outros

tipos de eventos, por dar uma contrapartida de apenas 40%, ficou então

prejudicada em relação à Lei do Audiovidual, já que este dava abatimento de

100% da aplicação em cinema, até o limite de 3% do imposto devido pela

empresa. Houve assim um desbalanceamento da aplicação dos recursos, ficando

o cinema, já em 1996, com mais de 50% do valor aprovado em projetos. Isso

porque, além do maior poder de mobilização de cineastas e produtores de vídeo, a

própria lei desfavorecia as outras áreas. Em função disto, no final de 1997 o

abatimento de 100% foi ampliado para os outros setores da cultura. Esse fato

gerou e tem gerado grande discussão no meio cultural. Segundo Yakoff Sarkovas,

essa facilidade, que dispensa contrapartida de recursos próprios por parte do

empresário, deturpa totalmente o processo de mecenato. Adiante abordaremos

esta questão.

Para entendermos melhor os fundamentos e o direcionamento da política

nacional de cultura, descreveremos a seguir o PRONAC - Programa Nacional de

Cultura (Moisés, 1996), destacando a seguir o novo gerenciamento utilizado pelo

MinC a partir de 92. Tanto para cinema quanto para outros setores culturais, o

processo é praticamente o mesmo. A seguir faremos uma breve descrição de

cada um deles:
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FNC - Fundo Nacional de Cultura, que é constituído principalmente de recursos

oriundos das loterias federais, do Tesouro Nacional, de Fundos de

Desenvolvimento Regional (Finor, Finam e Funres), legados, subvenções e

doações, além de saldos ou devoluções oriundos de projetos de Mecenato, saldo

de exercícios anteriores e resgate de empréstimos.

Destina-se o FNC a financiar, a fundo perdido, 80% dos valores de projetos

aprovados por um comitê constituídos por membros do MinC e suas entidades

vinculadas. Os projetos que concorrem a esse Fundo devem, obrigatoriamente ser

propostos por entidades públicas ou privadas que não tenham fins lucrativos. As

exceções são para projetos propostos por pessoas físicas, desde que solicitem

apenas passagens para atender convites no exterior ou para pessoas físicas e

entidades com ou sem fins lucrativos que solicitem empréstimos reembolsáveis,

operados pela CEF (Caixa Econômica Federal), destinados a montagens teatrais.

O projeto, apresentado em formulário próprio, é analisado pelas entidades

vinculadas ao MinC quanto ao enquadramento na lei e custos (que devem ser de

mercado) e, após, é submetido ao Comitê Assessor. Sendo aprovado e havendo

disponibilidade de recursos, é celebrado convênio entre o MinC e o proponente e

são repassados os recursos.

LEI DO MECENATO - também conhecida como "Lei Rouanet", em homenagem ao

Ministro da Cultura na época da sua criação. É o instrumento, por excelência, da

Lei Federal de Incentivo à Cultura. Baseia-se no apoio a projetos das mais

diversas áreas da cultura (ver anexo), analisados pelas entidades vinculadas ao

Ministério da Cultura e aprovados pela Comissão de Incentivo à Cultura, o que

permite à pessoa Física e Jurídica reduções no Imposto de Renda. A lei oferece

dois atrativos de dedução que são cumulativos. Em primeiro lugar, o valor aplicado

em cultura é apropriado contabilmente como custo operacional, reduzindo o

tributável e, em conseqüência, diminuindo os valores da contribuição Social e do

Imposto de Renda. Em segundo lugar, o incentivado r abate, a partir de 1998,
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100% do valor doado do Imposto de Renda devido, até o limite de 5% do valor do

Imposto. Antes disso, o valor a ser abatido era de 30% ou 40% (patrocínio ou

doação) do valor do apoio ao projeto. Houve então um aumento no incentivo às

diversas áreas da cultura, para que os projetos ficassem tão interessantes como o

investimento em audiovisual, que já contava com abatimento de 100% da doação

efetuada. Em outras palavras, o incentivador deixará de recolher tributo em seu

próprio benefício. Nesses casos onde há o abatimento de 100%, não é permitido o

lançamento do gasto como despesa operacional.

Além das vantagens tributárias, o patrocinador pode, dependendo do

projeto que apoiar, obter retorno em produtos (livros, discos, escultura, gravuras,

etc.) para brinde e/ou obter mídia espontânea. O recebimento do produto artístico

gerado pelo projeto está limitado legalmente a 25% do total produzido e deve se

destinar à distribuição gratuita.

LEI DO AUDIOVISUAL - Esta lei foi criada especialmente para incentivar o cinema

brasileiro. Ela permite abater 100% do investimento feito em cinema do Imposto

de Renda devido, além de permitir também o lançamento do patrocínio como

Despesa Operacional. O valor acumulado nesse caso, pode chegar então a 134%

do valor investido, ou seja, há um ganho contábil imediato, de 34%, ou uma

remuneração do capital de 34%. O limite é de 3% para pessoas jurídicas e de 5%

para pessoas físicas do Imposto devido.

FICART - O Fundo de Investimento em Cultura e Arte, é um instrumento de

mercado, sem qualquer participação do Ministério da Cultura. Prevê a constituição

de fundos para investimento em cultura e isenta de Imposto de Renda e de

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro os rendimentos auferidos pelos fundos,

que são regulamentados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A

implementação do Ficart está em estudo pela Secretaria de Apoio à Cultura do

Ministério da Cultura.
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As leis estaduais e municipais

Depois da lei federal de incentivo, Estados e Municípios começaram a

propor, seja através do legislativo, na forma de projetos de leis de deputados e

vereadores, seja através do executivo, por parte de prefeitos e 'secretários, leis de

incentivo à cultura.

Hoje no Brasil, temos mais de cinqüenta leis municipais de incentivo à

cultura em vigor, onde pelo menos 21 dessas leis estão há 4 anos ou mais em

efetivo funcionamento. A grande maioria em capitais de todo o país, com destaque

para Minas Gerais e São Paulo, que contam ainda com leis de incentivo à cultura

em cidades de médio a grande porte, como Campinas (SP), Santo André (SP),

Contagem (MG) ou Juiz de Fora (MG).

É interessante notar, quando analisamos as empresas financiadoras dos

projetos municipais, que muitas dessas são empresas que atuam em âmbito

regional, e em muitos casos apenas municipal, além de pessoas físicas,

profissionais liberais que abatem ISS, ou proprietários de imóveis, que abatem

IPTU. Isso demonstra um novo tipo de empresa utilizando-se dos benefícios do

incentivo fiscal. Diferentemente da Lei Federal, onde uma boa parte de empresas

são grandes estatais ou empresas multinacionais e grandes empresas e

conglomerados nacionais, as leis municipais de certa forma estão

"democratizando" o mecenato

o mecanismo geral das leis

Descreveremos a seguir, a forma de se planejar, aprovar e gerenciar um

projeto cultural no Brasil. Na grande maioria dos casos de leis de incentivo, a

forma é parecida com a Lei Federal. Portanto, ficamos nas normas desta. No

caso, descreveremos a Lei do Mecenato, por ser uma lei que abrange todas as

áreas culturais e também ser de fácil compreensão.
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Produtores culturais, das diversas áreas (hoje são sete áreas, compostas

de 40 segmentos), podem solicitar ao Ministério contrapartida de até 100% do

preço da produção, na forma de captação de recursos, de acordo com

regulamentação específica. O restante de recursos necessários para a conclusão

do projeto devem ser financiados pelo próprio produtor. Existe um formulário

fornecido pelo Ministério da Cultura - doravante MinC - para a apresentação de

projetos, acompanhado de cronograma e planilha de custos, com a finalidade de

enquadrá-lo nos objetivos da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura. Deve ainda o

produtor fornecer ao MinC a documentação exigida por lei, como contrato social,

relatório de atividades da empresa e cópias de Estatuto, Regimento Interno e Ata

de Constituição.

O MinC recebe os projetos, analisa a pertinência dos orçamentos, por

intermédio de suas entidades supervisionadas, usando critérios de objetividade e

de respeito à liberdade de expressão. Aprova, em última instância, através da

Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, os projetos considerados aptos a

receberem os incentivos das empresas privadas. É dever do MinC notificar aos

proponentes não aprovados, no prazo máximo de 60 dias, a negação dos

benefícios pretendidos, esclarecendo os motivos da negativa. O proponente pode

voltar a apresentar o projeto posteriormente. Após a aprovação é publicada no

Diário Oficial da União a relação de projetos aprovados pelo CINC, informando o

título do projeto, instituição responsável, valor autorizado para obtenção da

doação ou patrocínio e prazo de validade da autorização. Emite também,

certificado específico para a entidade beneficiada, para que ela possa buscar o

patrocinador. A empresa beneficiada pode, se desejar, contratar agente cultural ou

escritório especializado, para a captação de recursos autorizados. Sobre isso

teceremos algumas considerações mais a frente. A seguir, ela deve ainda abrir

uma conta corrente específica para o projeto. O incentivado r repassa o incentivo

ao patrocinado através desta conta corrente.
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Como contrapartida, o patrocinador recebe certificado de doação, que é o

instrumento para o abatimento no Imposto de Renda. No caso específico do

Audiovisual, que possui norma específica, ele recebe cotas de participação do

filme. Essas cotas são abatidas do imposto de renda até o limite já descrito

anteriormente. As cotas são supervisionadas por entidade financeira, como a

Comissão de Valores Mobiliários. As cotas, quando da estréia do filme, rendem

dividendos, de acordo com contrato firmado pelo produtor do filme, como uma

porcentagem do lucro aferido durante um período de até 5 anos. Trimestralmente

é feita uma prestação de contas por parte da produtora, que distribui, através da

CVM, os dividendos referentes ao período.

Desde bilheteria, até comercialização de fitas de vídeo fazem parte deste

dividendo. Há que se notar que há um ganho imediato quando se investe, pois o

incentivo é abatido como despesa operacional, e um ganho posterior, de acordo

com o sucesso do empreendimento. Existe em ganho sem desencaixe financeiro.

Um bom exemplo para o caso é o filme Central do Brasil, que até agora, depois

de três anos de render dividendos, já deu um retorno de 200%. Muito acima

portanto, da inflação do período.
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A Lei de Incentivo à Cultura do Município de São Paulo

Breve histórico do funcionamento da lei de São Paulo - lei

10923/90

Considerada a primeira lei de incentivo para cultura, portanto com vida já

longa a Lei de Incentivo à Cultura do Município de São Paulo, - conhecida como

Lei Mendonça, por ter sido seu proponente o então vereador Marcos Mendonça,

hoje deputado Estadual e Secretário da Cultura do Estado - completou em 2001

uma década de vigência.

Referida lei foi aprovada pela Câmara Municipal a partir de um amplo apoio

da então Prefeita Luiza Erundina, que assinou a Lei Municipal de Incentivo à

Cultura - Lei 10923/90, em 30 de dezembro de 1990.

A Lei foi concebida na base de uma parceria entre os poderes público e

privado, a partir da qual a Prefeitura abre mão de uma parte da arrecadação do

ISS e IPTU, através da utilização, por parte de pessoas físicas ou jurídicas, do

mecanismo do incentivo fiscal. O contribuinte pode incentivar projetos culturais

através da doação ou patrocínio, até 20% do ISS ou IPTU devidos. Como

contrapartida, o desconto desse valor é de 70% do valor de face, o que faz com

que o contribuinte entre com 30% do valor do incentivo. Ou seja: Estado 70%,

iniciativa privada 30%.

Podemos ver que a Lei, se utilizada como patrocínio por parte do

Incentivador, pode ser muito interessante para empresas que queiram ligar seu

nome à cultura. O patrocinador pode fazer parte de um projeto de envergadura, do

qual cobrirá apenas 30% dos gastos. Ou seja, se ele investe cem mil reais e utiliza

a Lei de Incentivo, entrará realmente com apenas trinta mil reais de seu bolso.
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Definição dos principais termos utilizados na lei de São Paulo

Como metodologia para esse estudo, antecedendo à descrição e análise dos

processos de cada Lei de Incentivo Municipal, será feita a definição dos principais

termos e jargões utilizados em cada uma delas. Dessa forma, pequenas

diferenças, ou mesmo as semelhanças entre elas, poderão ser encontradas de

forma rápida e concreta.

Dentro da Lei de Incentivo do Município de São Paulo, as principais

definições práticas e legais são as seguintes:

a) empreendedor: pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município de São

Paulo, diretamente responsável pela realização do projeto cultural incentivado;

b) contribuinte incentivador: pessoa física ou jurídica contribuinte do Imposto

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou do Imposto Predial e Territorial

Urbano - IPTU, no Município de São Paulo, que tenha transferido recursos para a

realização de projeto cultural incentivado, através de doação, patrocínio ou

investimento;

c) doação: transferência de recursos aos empreendedores, para a realização de

projetos culturais, sem quaisquer finalidades promocionais, publicitárias ou de

retorno financeiro;

d) patrocínio: transferência de recursos aos empreendedores, para a realização de

projetos culturais, com finalidades exclusivamente promocionais, publicitárias, ou

de retorno institucional;

e) investimento: transferência de recursos aos empreendedores, para a realização

de projetos culturais, com vistas à participação nos seus resultados financeiros.
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f) Termo de Compromisso - documento ou contrato que manifeste a intenção do

incentivado r de patrocinar determinado projeto, indicando o valor do incentivo a

ser repassado, o imposto a ser utilizado para a dedução e as datas de repasses

pretendidas.

g) Termo de Responsabilidade - documento firmado entre o empreendedor e o

incentivador ou incentivadores demonstrando a intenção de doação de recursos,

patrocínio ou investimento ao projeto incentivado

A CAAPC - Comissão de Averiguação e Avaliação de Projetos

Culturais

Desde que foi implementada, a Lei funciona basicamente da mesma forma.

Existe uma Comissão de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais - CAAPC,

constituída pelo Processo No 1999.0.133.240-7. Essa Comissão, doravante

chamada CAAPC, é a responsável pela publicação anual do edital para Inscrição

de Projetos à Lei, que geralmente é publicada até 29 de fevereiro, e que vale de 1

de março até 31 de outubro do ano em curso.

Após diversas pequenas modificações ao longo de sua existência, a lei não

havia mudado muito no que diz respeito à essência de sua estrutura de

funcionamento, da averiguação e aprovação dos projetos, além da questão da

prestação de contas. A partir de 2001, com a entrada de uma nova administração

no governo municipal, houve a preocupação em se fazer um balanço dos dez

anos da existência da Lei. A primeira iniciativa foi dada pela administração, com a

publicação em 18 de outubro de 2001, de um novo decreto, o Decreto No.

41.256, que regulamentou a lei, substituindo decreto anterior. Esse fato gerou

diversas discussões, mas em essência, as modificações não foram profundas.

Dessa forma, o estudo que estamos desenvolvendo, além de atual, mostra-

se muito útil, para que se tenha uma base de estudos quanto a mudanças que
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possam vir a serem feitas tanto no que diz respeito ao direcionamento do

incentivo, quanto das normas burocráticas que regem o processo de aprovação e

as prestações de contas necessárias.

Para compreender o novo Decreto, apontaremos as principais mudanças

ocorridas em três níveis: a) composição da CAAPC; b) critérios de avaliação dos

projetos; c) nova composição da Secretaria Executiva.

o Decreto 41256 definiu uma nova composição da CAAPC. Antes, eram 3

membros pertencentes aos quadros da SMC, ou seja, do Executivo, e 7 membros

representantes de entidades do setor cultural. Justificou o Executivo

argumentando que isso provocava desequilíbrio nas atribuições da CAAPC. Havia

uma ausência de controle por parte do Executivo, já que era sempre minoria

dentro da Comissão. Mesmo com a ausência de 50% dos representantes das

entidades em dada reunião, ainda assim as entidades teriam maioria na CAAPC.

A partir do novo Decreto, a CAAPC passa a ser composta por 13 (treze) membros

"de comprovada idoneidade e de reconhecida notoriedade na área cultural", assim

escolhidos pelo titular da SMC. Deles, sete são os indicados, em cada uma das

áreas, pelas entidades do setor cultural e 6 (seis) de livre escolha do titular da

SMC. A Comissão é presidida por um coordenador, nomeado pelo titular da SMC,

ao qual se subordina a secretaria Executiva da Comissão.

Como podemos notar, a proposta foi de se equilibrar as representações,

com o executivo indicando 6 técnicos da pasta. Porém, o questionamento do setor

cultural, é que além de escolher por livre provimento os 6 técnicos, o Secretário é

quem indica os outros 7 representantes do setor cultural. Dessa forma, pode-se

criar um centralismo total do comando das decisões,. Por outro lado, na visão do

Executivo, não há uma intervenção na Comissão, mas sim um maior

comprometimento dos resultados esperados, já que desta forma haverá uma

diminuição na acomodação da Comissão, coisa que se notava anteriormente.
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Quanto aos critérios de avaliação dos projetos culturais, o executivo tinha

críticas quanto ao funcionamento anterior, sobre a não possibilidade de

questionamento do mérito do projeto cultural. Para a Administração, isso poderia

fazer com que projetos de nível cultural duvidoso ou impróprio fossem

beneficiados apenas por serem bons de mídia. A partir da nova redação

implementada pelo Decreto 41.256, "poderão ser incentivados atendidos os

interesses da política cultural do Município, ...", notamos que existe uma brecha

para se vetar projetos que não atendam aos interesses da política cultural

municipal. Também a CAAPC passa a averiguar e avaliar os projetos culturais

apresentados, analisando em especial a pertinência cultural e sua relação

custo/benefício.

Essa nova redação difere de posturas anteriores, onde o julgamento

deveria ser objetivo e não analisar o mérito cultural em si do projeto. De acordo

com a administração, o intuito não foi o de analisar o mérito do projeto, mas sim

de analisar sua pertinência diante da política pública municipal de cultura, ou

ainda a viabilidade do projeto em função de seu custo/benefício para o município,

já que o dinheiro do incentivo é público.

A terceira questão a ser abordada, diz respeito à Secretaria Executiva.

Nesse ponto, podemos notar um grande avanço na sua organização estrutural. A

CAAPC passou a receber um novo tratamento, com a ampliação de seu quadro

funcional. O Decreto coloca claramente as atribuições da CAAPC. Ampliando a

Secretaria Executiva, e dando melhores condições de trabalho. São atribuições

dessa Secretaria Executiva analisar os projetos nos aspectos orçamentais e

documentais; manter banco de dados dos projetos e cadastro de entidades e

instituições culturais, empreendedores e incentivadores; acompanhar e controlar a

execução dos projetos e a prestação de contas; fiscalizar o atendimento das

condições necessárias ao cumprimento da legislação que rege a matéria.
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Para a execução dessas atribuições a Secretaria Executiva passa a ser

integrada, ainda, por 3 (três) contadores da Secretaria de Finanças e

Desenvolvimento Econômico, (1 do Departamento do tesouro e 2 do gabinete do

Secretário) e por 1 (um) procurador, designado pelo titular da Secretaria dos

negócios Jurídicos, para análise dos projetos que suscitem dúvidas sobre sua

legalidade.

Como podemos observar, o novo Decreto propicia, a partir da formação de

um banco de dados, um controle sobre os resultados dos projetos incentivados.

Isso facilita o trabalho de acompanhamento de projetos, que também é papel da

Secretaria Geral. Por último, e o mais importante em termos estruturais, é a

inclusão na Secretaria Executiva, dos 3 assessores da Secretaria de Finanças e

do Procurador. Isso além de legitimar todo o processo, faz com que tecnicamente

a intersecretarialidade venha facilitar mudanças futuras nas formas de controle da

Secretaria de Finanças, assunto que será tema futuro nesse estudo.

Por fim, ainda sobre a Lei Mendonça e seu histórico, podemos destacar o

esforço que tem sido feito para colocar em ordem os processos encerrados dos

anos passados. Para se ter uma idéia, apenas agora é que se tem um balanço

dos últimos 2 anos de funcionamento da Lei. Os balanços referentes aos anos

anteriores continuam amontoados sem estudos nem avaliação. Dessa forma,

vemos que todo o esforço de levantamento de dados ainda está por se fazer, no

que diz respeito a resultados efetivos de consistência econômica, de resultados

culturais concretos e de geração de renda e pessoal preparado para executar a

cultura com um nível de excelência e qualidade superior.

o processo de aprovação do projeto e início de captação

O Processo de aprovação do projeto na Lei Municipal de Incentivo de São

Paulo, não se difere da grande maioria das leis de incentivo cultural. Existem

porém peculiaridades que, de certo modo, dificultam a captação de recursos.

24



Descreveremos a seguir os procedimentos, e discutiremos questões que

dimensionam o grau de dificuldade no presente momento.

Para obtenção dos benefícios da Lei Municipal de Incentivo de São Paulo,

deve existir a figura do empreendedor,. O empreendedor é então o responsável

por toda a rotina de prestação de contas do projeto junto ao Poder Público.

Por outro lado, aquele que quer incentivar é denominado Contribuinte

Incentivador, Este por sua vez deve também fazer uma rotina de prestação de

contas quando do abatimento do valor do incentivo no pagamento de seus

impostos. Veremos que esse processo é demasiadamente complicado, e deve ser

analisado com cureza de detalhes.

A Apresentação do projeto deve ser feita mediante a sua apresentação em

formulário-guia, devidamente preenchido, que é parte integrante do Edital. O

formulário-guia deverá ser entregue na Secretaria Executiva da CAAPC. Ainda

deverão acompanhar o formulário guia, na ordem nele especificada, os

documentos e informes a saber: "Documentos e Informações Relativos ao

Empreendedor"e "Documentos e Informações sobre Situações Particulares". O

primeiro traz as principais informações necessárias para o poder público para

aprovar ou não o empreendimento no que diz respeito à questão legal do

empreendedor. O segundo trata de informações que do ponto de vista do

empreendedor possam auxiliar ao membro da Comissão Municipal analisar o

projeto. Essa documentação dá sustentação à aprovação, por parte da CAAPC,

do projeto como um todo. Esses documentos devem ser muito bem formulados e

redigidos, já que baseado nos dados ali apresentados será dado o parecer da

CAAPC.

Os projetos podem inserir-se em uma ou mais áreas da cultura, a saber:

Artes Cênicas (teatro, circo, dança); Artes Visuais (pintura, desenho artístico e

industrial, escultura, gravura, objeto, instalação, performance, fotografia, artes

gráficas); Cinema e Vídeo; Literatura e Bibliotecas; Música; Crítica e de Formação
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Cultural (arte educação, história da arte,crítica da arte, trabalho na Área artística e

formação artística em geral); Patrimônio Histórico e Cultural (filatelia, folc/ore,

artesanato, acervos e patrimônio Histórico).

Ainda temos que quanto às fases para a sua realização, os projetos

poderão se desenvolver em duas modalidades, a saber: Modalidade I, aqueles

que se desenvolvam em uma única fase; Modalidade li, aqueles que se

desenvolvam em duas ou mais fases, caracterizando-se o final de cada uma

dessas pela apresentação de resultados parciais, produtos intermediários ou

prestação de contas correspondentes a essas fases, condições que serão

estabelecidas pela CAAPC quando da pré-qualificação do projeto.

A aprovação dos projetos pela CAAPC deve ser realizada em duas etapas:

a Pré-qualificação e a Qualificação ou Aprovação

A Pré-qualificação dos projetos atenderá aos seguintes critérios:

- Clareza, exatidão e integridade de cada uma das informações constantes do

projeto apresentado mediante formulário-guia.

- Caráter cultural do projeto; benefícios de sua produção; abrangência de seu

interesse; efeito multiplicador da produção; participação da coletividade;

atendimento de áreas culturais com menores possibilidades de desenvolvimento

com recursos próprios; acesso das populações de baixa renda.

- Exeqüibilidade, adequação orçamentária aos valores praticados correntemente e

compatibilidade com os fins objetivados.

- Exeqüibilidade dos prazos propostos no seu cronograma

Os resultados da análise dos projetos devem ser publicados no DOM -

Diário Oficial do Município. Fica a partir de então o Empreendedor do projeto pré-

qualificado convocado para retirar o Certificado Declaratório correspondente ao

projeto pré-qualificado.
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A segunda fase, a Qualificação ou Aprovação, ocorrerá mediante

apresentação pelo empreendedor, no prazo máximo de 180 dias ou seis meses,

contados a partir da pré-qualificação desse, de Contrato ou Termo de

Compromisso que manifeste a intenção do incentivador de patrociná-lo, indique o

valor do incentivo a ser repassado, o imposto a ser utilizado para a dedução e as

datas de repasses pretendidas, bem como xerox do CNPJ ou CPF do investidor.

Deve ainda apresentar cópia, frente e verso da CND - Certidão Negativa de

Débito junto ao INSS do Empreendedor e do Incentivador, com firma reconhecida

do emitente e devidamente autenticada e do FGTS - Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento deste encargo

social, além de cópia da Certidão de regularidade da situação quanto aos

encargos tributários municipais, devidamente autenticada, do empreendedor e do

incentivador.

Sendo o projeto aprovado, ele terá os dados a seu respeito publicados no

DOM - Diário Oficial do Município, devendo o Empreendedor assinar Termo de

Responsabilidade na Secretaria Executiva da CAAPC no prazo máximo de 15

(quinze) dias após essa publicação.

O valor mínimo para cada projeto apresentado é de R$ 10.000,00 (Dez mil

reais), e o valor máximo é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). São valores

de referência que estão dentro de limites razoáveis. Menos de dez mil reais o

produto cultural poderia ter qualidade duvidosa. Mais de Um Milhão

corresponderia a cerca de 5% do total de incentivos, ou seja, estaria aí ocorrendo

uma forte concentração de incentivos em um só projeto.

Além dessas considerações, observamos ainda que não é ressarcido gasto

com dispêndios referentes a fases de projetos em execução, cujos desembolsos

tenham ocorrido antes da data de publicação no DOM. Essa dúvida sempre está

presente para os produtores, ou seja, como financiar a fase de preparação,

planejamento, formatação e aprovação do projeto na lei. A resposta é que esse
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dinheiro, ou seja, aqueles 5 ou 10% que correspondem a gastos inerentes ao

planejamento do projeto, podem ser considerados como contrapartida do produtor.

A Prestação de Contas

A prestação de contas é hoje uma das principais questões a serem

discutidas e modernizadas na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de São Paulo.

Durante todo o período da Lei, e já se vão dez anos, nunca houve empenho em se

modernizar os procedimentos de incentivadores e empreendedores. Para melhor

entendimento dos procedimentos atuais, faremos a descrição destes, analisando

as partes envolvidas e suas obrigações e rotinas burocráticas.

No âmbito da prestação de contas existem dois campos com duas rotinas

diferentes. Em primeiro lugar, temos a prestação de contas por parte daquele

que executa um projeto, que realiza o evento ou produto cultural e que deve

prestar contas junto à CAAPC. Essa prestação de contas pode e deve ser

modernizada, já que durante todo esse tempo não houve um acompanhamento

concreto, muito menos analítico dos resultados do incentivo. Nesse conjunto de

mudanças possíveis, podemos incluir aí a avaliação custo/benefício, a

contrapartida do produtor, as formas de democratização de acesso a

financiadores, entre outras questões que discutiremos a seguir.

Em segundo lugar, temos a prestação de contas por parte daquele

que incentiva um projeto e a forma e o processo como esse incentivo deve ser

efetivado. É nesse ponto que se entende que há muito espaço para

modernização. Hoje a forma de incentivar. é extremamente complicada e

dificultosa, chegando ao cúmulo de privar o doador do direito de pagar seu

imposto em qualquer agência bancária, a partir do momento em que se efetiva a

intenção de se pagar o imposto. Veremos esses problemas com detalhes, mas o

que se percebe é que um grande avanço pode ser conseguido com modificações
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que já ocorreram em outras leis de incentivo. Os detalhes e todas as rotinas do

processo, serão descritos a seguir.

o processo de prestação de contas por parte do incentivador

Aquele que quer doar para a lei Municipal de Cultura, ou seja, aquele

indivíduo que de alguma forma predispõe-se a investir uma quantidade de

recursos financeiros através da lei de Incentivos, hoje tem um tratamento que não

podemos considerar como o mais eficaz. A palavra eficaz aqui serve plenamente

ao intuito desejado para a abordagem que se quer quanto ao estudo em questão.

A eficácia de uma lei de incentivo, está ligada diretamente ao número de projetos

que conseguem captação em relação ao número de projetos aprovados para

captar recursos no mercado. Logo, temos que a eficácia diz respeito ao total de

projetos realizados em relação ao total de projetos aprovados.

Se por eficiência entendermos o dispêndio de energia, tempo e dinheiro

para se executar um projeto cultural, podemos dizer que está havendo um certo

aprimoramento no que diz respeito à aprovação dos projetos culturais pela

CAAPC. Mas quando se fala em prestação de contas do ponto de vista da doação,

o assunto muda. Há uma burocracia elevada, que descreveremos a seguir, onde

uma série de dificuldades colaboram para a demora e atraso no ato de doação.

Essa dificuldade em doar reflete-se diretamente no montante de recursos

captados, além de fazer com que o número de produtores que conseguem captar

recursos seja restrito, já que é necessário o desenvolvimento de uma verdadeira

tecnologia da captação. Ou seja, temos um típico caso onde a eficiência , ou a

falta de eficiência, faz com que a eficácia esteja comprometida. Através da

descrição que faremos, deixaremos mais claras as dificuldades, analisaremos

onde a eficiência poderia ser aumentada e proporemos medidas de mudança,

inclusive relacionando a Lei Municipal de São Paulo com a Lei do Município do Rio

de Janeiro e Belo Horizonte, onde a doação é muito simplificada. Desta forma, a
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proposta é de se quebrar certos paradigmas existentes hoje na Lei Municipal de

Incentivo à Cultura de São Paulo.

o início do processo de incentivo, do ponto de vista do incentivador, deve

se dar com a declaração, por parte da empresa ou pessoa física, da intenção de

fazer uma doação ou patrocínio. Nessa declaração, além da intenção, o

incentivado r deve declarar também o valor a ser doado, além da previsão do

desembolso, número de parcelas e forma de incentivo, além de uma série de

documentos já descritos anteriormente. Nesse ponto, inicia-se uma grande

dificuldade para o empreendedor em fazer com que o potencial incentivador

declare uma intenção de incentivar um projeto, com data e dia certos para efetuar-

se o pagamento, diante de momentos de instabilidade econômica e

principalmente sem parâmetros para se fazer o cálculo. Aí encontra-se

provavelmente o maior entrave burocrático na Lei de São Paulo. Sem um

parâmetro, todas as tentativas de diminuição da burocracia ficam emperradas.

Além das dificuldades citadas, a série de documentos necessários a ser

apresentada é imensa, já que a empresa incentivadora, e não apenas o

empreendedor, necessita estar em situação regular tanto junto à prefeitura,

quanto ao governo federal. Vê-se que as dificuldades para se aprovar

efetivamente um projeto são enormes.

Após essa efetivação da aprovação do Projeto, é publicado no Diário Oficial

do Município, a aprovação do mesmo, com os valores aprovados e dados

referentes à sua execução e do produto cultural final.

Depois desse procedimento, o projeto está apto a receber depósitos em

uma conta corrente aberta especificamente para esse fim. O empresário deve

então efetuar o depósito na conta do projeto e a seguir deve se encaminhar à

Secretaria de Cultura para retirar um Certificado de Incentivo, calculado sobre o

valor de 20% do ISS ou IPTU que virá a ser pago naquele mês. O ISS na cidade
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de São Paulo tem seu vencimento no dia 7 (sete) de todo mês. Se o incentivador

abate o incentivo do IPTU, o cálculo mensal a ser debitado fica mais fácil, pois o

IPTU já é calculado anualmente. Porém, se o incentivo vai ser utilizado no

abatimento do ISS, o cálculo só pode ser feito entre o dia 1 e 4 de cada mês, pois

são necessários 3 dias entre a emissão do Certificado e o recolhimento do ISS na

SMF.Constata-se que a falta de um dado básico, qual seja a base de cálculo do

imposto a se pagar, faz com que a rotina do incentivador torne-se um périplo pelas

Secretarias de Cultura e Finanças todos os meses. Isso tem sido fator de grande

discussão.

o que ocorre a seguir, nos parece ainda pior. Além da locomoção até a

SMC para se ter o valor do Certificado de Isenção calculado, ocorre aí uma das

principais queixas por parte de produtores e incentivadores. O pagamento do

imposto devido deve obrigatoriamente ser feito então, na Secretaria de Finanças

do município, localizado no centro da cidade de São Paulo, mais especificamente

no edifício Andraus, muito famoso na cidade por ter sido foco de um grande

incêndio na década de 70. Isso provoca na verdade uma privação de direito, que é

o de se pagar o imposto em qualquer banco. De acordo com Selma Félix, o novo

decreto já prevê a possibilidade de se efetuar um convênio com a rede bancária

para o recebimento do Certificado de Incentivo como um documento que sirva no

abatimento na hora de se pagar o imposto. Como podemos ver na rotina atual, é

necessário que o incentivado r dirija-se três vezes a órgãos diversos para efetuar o

pagamento, ou seja, primeiro deve ir ao Banco para fazer o depósito na conta do

projeto, depois à SMC (doravante chamada SMC) para retirar o Certificado de

Incentivo e finalmente à Secretaria Municipal de Finanças, para efetuar o

pagamento do Imposto. IS$Otudo porque o incentivo à cultura é considerado uma

despesa, que é acompanhada por um empenho feito pela SMC, no ato em que o

Certificado de Incentivo é retirado pelo incentivador. O pagamento só pode ser

feito três dias após a retirada do Certificado, pois esse é o tempo do empenho

chegar à SMF. Nota-se que há muito pouca margem de manobra. Os prazos são

espremidos e a restrição geográfica, para um município do tamanho de São
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Paulo, simplesmente se torna intransponível. Na realidade, esse ponto é um dos

principais pontos de estrangulamento detectados na Lei De Incentivo à Cultura de

São Paulo. Será também o ponto principal de comparação com as outras leis.

o processo de prestação de contas por parte do empreendedor

A forma de apresentação da prestação de contas segundo a lei municipal

de incentivo à cultura de São Paulo está disciplinada, basicamente, no texto da

Portaria Intersecretarial SF/SMC No 001/2001, de 17 de outubro de 2001, que veio

substituir a Portaria Intersecretarial SF/SMC No 002/1998. A seguir temos uma

descrição dos procedimentos necessários para a prestação de contas atualmente.

o empreendedor deve apresentar documentação necessária das despesas

realizadas, bem como parecer do contador responsável pelo projeto, submetendo-

o à CAAPC até 60 dias após o encerramento do projeto. Havendo projetos com

realização parcial, presta-se contas após o encerramento de cada fase. A CAAPC

autua o processo de prestação de contas, juntando a documentação recebida do

empreendedor.

Após a formalização, a CAAPC examina a prestação de contas quanto ao

exato cumprimento das obrigações assumidas pelo empreendedor em

conformidade com a legislação vigente e, depois deve dar aprovação formal no

processo, sob aspecto cultural e orçamentário,bem como sobre a compatibilidade

entre plano de aplicação e a despesa realizada. Antes do decreto de 2001, o

processo era remetido ao Departamento de Auditoria da Secretaria de Finanças,

para conferência e análise do aspecto contábil. Hoje, essa análise é feita na

própria SMC, já que houve a transferência de auditores para a CAAPC. O auditor

dá o parecer e arquiva o processo na própria SMC.

Todas as pessoas físicas ou jurídicas que receberem os incentivos culturais

previstos na Lei do Município de São Paulo estão obrigadas a prestar contas à
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CAAPC, o empreendedor obriga-se a: providenciar abertura de conta bancária

específica para o projeto, destinada à movimentação de recursos recebidos do

patrocinador; utilizar recursos recebidos, bem como os rendimentos financeiros

decorrentes desse recurso, exclusivamente em favor do projeto aprovado;

submeter-se, a qualquer tempo, à fiscalização dos órgãos municipais

competentes, franqueando-lhes o exame dos livros contábeis e documentos

fiscais utilizados na prestação de contas.

A prestação de contas deve ser acompanhada de ofício no qual o

empreendedor faz detalhamentos e observações que desejar, juntamente com o

balancete de prestação de contas. Esta deve ser enviada em via única com

documentação original. Posteriormente, a CAAPC confrontará os documentos

originais com as despesas listadas no ANEXO IV (relação analítica de despesas).

Em seguida, a CAAPC apõe um carimbo em cada nota que diz "PROJETO

CULTURAL - LEI 10.923/90" para identificar os documentos originais utilizados

para projetos incentivados. É intenção da atual administração acrescentar nesse

carimbo o número do projeto, para evitar que um empreendedor que possua dois

projetos sendo executados ao mesmo tempo não possa a mesma nota duas

vezes.

Após isso, são retiradas cópias desses documentos apresentados pelo

empreendedor e devolvidos os originais, devendo o empreendedor conservá-los

por um período de 5 anos para eventuais verificações da auditoria ou demais

órgãos fiscalizadores.

Todo documento deverá ser colocado em folha de papel tamanho ofício,

respeitando-se as possíveis anotações no verso. Cada folha de papel poderá

conter mais de um documento desde que não sejam superpostos. Os documentos

deverão ser classificados e agrupados de acordo com os itens discriminados no

orçamento detalhado e colocados em ordem cronológica, relacionados e

totalizados, encartados em pasta ou capa, para evitar extravios. A prestação de
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contas, em desacordo com o disposto nesta portaria, não será recebida pela

CAAPC.A prestação de contas parcial, não será aceita pela CAAPC, salvo no

caso de projeto cultural na modalidade 11.O Empreendedor que não prestar contas

dos recursos recebidos, inclusive das respectivas rentabilidades das aplicações

financeiras, não estará apto para pré-qualificação ou aprovação de novos

projetos culturais. A CAAPC encaminhará o processo à Área Contábil competente

da SMC, para exame e aprovação da Prestação de Contas.

A prestação de contas a ser apresentada dentro do prazo estipulado,

deverá conter os seguintes documentos:

- Demonstrativo Resumido da Aplicação dos Recursos
- Relação Analítica das Receitas
- Relação Analítica das Despesas
- Demonstrativo dos Rendimentos de Aplicações Financeiras, ou se for
o caso, declaração de que os recursos recebidos não foram aplicados
no mercado financeiro;
- Notas Fiscais, devidamente quitadas;
- Notas Fiscais ao Consumidor, Notas Fiscais Simplificadas e Tickets de
Caixa, documentos estes dispensados da quitação;
- Recibo de passagens (aéreas, marítimas ou terrestres);
-Recibos de serviços de terceiros, contendo: nome do empreendedor,
descrição da despesa, serviço (código da Lista do ISS) data , valor
unitário, valor total e CCM (se for inscrito). As dúvidas sobre o
recolhimento de ISS, poderão ser dirimidas no Departamento de Rendas
Mobiliárias;
- Cópia do cartão de isenção e/ou guias de recolhimento dos impostos
obrigatórios por lei quando se tratar de pessoa jurídica ou for o caso de
pagamento de prestação de serviços a pessoas físicas sujeitas à
tributação na fonte;
- Guia de Arrecadação - Modelo 99T, a favor do FEPAC, devidamente
autenticada, quando houver saldo positivo do valor incentivado;
- Outras guias de arrecadação, quando for o caso
- Comparativo entre o Orçamento e a Despesa.

Todos os comprovantes de despesa, relacionados com o projeto cultural,

deverão ser emitidos em nome do empreendedor responsável por sua realização

e do projeto constando número de inscrição deste. Não serão aceitas as notas

fiscais ou documentos emitidos com data anterior à assinatura do Termo de

Responsabilidade, independentemente da data do vencimento da Fatura, ou com
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data posterior ao encerramento do projeto cultural. As Notas Fiscais de Serviços

deverão estar quitadas através de recibo, comprovante de pagamento ou no

próprio corpo da nota, com carimbo e assinatura.

Essa descrição acima corresponde aos documentos a serem apresentados

e também aos principais procedimentos a serem adotados pelo empreendedor na

prestação de contas do projeto cultural. Outros detalhes, como conteúdo dos

recibos, normas específicas da prestação, penalidades para descumprimento de

contrato, estão na Portaria em anexo. A rotina descrita acima, como se percebe,

demanda uma série de trabalhos e acompanhamentos que devem ser executados

pela Secretaria Executiva da CAAPC de forma a se ter um verdadeiro diagnóstico

acerca da eficiência e eficácia dos projetos culturais incentivados. O que se

observou, no entanto, foi.uma deficiência de quadro de pessoal para se fazer uma

avaliação concreta e completa dos resultados da Lei. Só para se fazer uma

comparação, o departamento de Teatro da secretaria de Cultura contra com cerca

de vinte funcionários, enquanto que na CAAPC os funcionários não passam de

oito, incluindo a Coordenadora.

A constatação que se tem é a necessidade de ampliação desse quadro,

coisa que pode ser feita ou com remanejamento de pessoal dentro da própria

secretaria ou com a contratação de corpo técnico apropriado. Adiante,

comparando as outras Leis municipais, veremos as diferenças existentes em

relação aos outros municípios. Assim,. poderemos fazer propostas de adequação

nesse quesito.
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A Lei de Incentivo à Cultura do Município do Rio de
Janeiro

Breve histórico da lei do Rio de Janeiro - lei No 1940/92

A Lei de Incentivo à Cultura no âmbito do Município do Rio de Janeiro, LEI

N° 1940 de 31 de dezembro de 1992, corresponde ao incentivo fiscal em

benefício do apoio à realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoas

jurídicas contribuintes do Município. O incentivo fiscal referido corresponde à

emissão de Certificados de Enquadramento para projetos Culturais à SMC,

capacitando-os a receber recursos de contribuintes do Imposto Sobre Serviços -

ISS, recursos estes abatíveis, até o limite de vinte por cento, dos pagamentos

referentes a esse tributo de responsabilidade dos mesmos contribuintes.

Podemos já aí fazer algumas considerações em relação à Lei paulistana.

Como se vê, a Lei do Rio de Janeiro não desconta do valor de face da doação os

30%, como acontece em São Paulo. Por outro lado, existe um limite de aprovação

de recursos públicos por projeto. Esse limite diferencia-se conforme a

classificação do projeto, que podem ser ou especial ou normal (ver definições a

seguir). Se for classificado como especial, ele poderá ter até 75% do valor total do

projeto aprovado pela Lei. Se o projeto for considerado como normal, ele poderá

ter até 50% de aprovação de recursos. Ou seja, há a necessidade de

contrapartida por parte do empreendedor. Ele deverá então buscar patrocínio ou

capital próprio para a execução do projeto. Ainda podemos notar que o incentivo

vale apenas para pessoas jurídicas e para o ISS, não podendo usufruir do

incentivo a Pessoa Física, nem tampouco o IPTU, como acontece em São Paulo.

Analisaremos adiante outras diferenças entre as Leis.
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Principais definições da Lei do Rio de Janeiro

Descreveremos a seguir as definições dos principais termos utilizados dentro da

Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. Veremos que existem algumas

diferenças em relação à Lei de São Paulo.

a) Comissão Carioca de Promoção Cultural - Comissão encarregada de analisar e

enquadrar os projetos incentivados, aprovar o seu orçamento, definir o grau

normal ou especial, de cada projeto, assim como de emitir os respectivos

Certificados de Enquadramento e Autorizações de Transferências previstas no

Regulamento Específico.

b) Certificado de Enquadramento - Certificado que será emitido pela Comissão

Carioca de Promoção Cultural para efeito de captação de recursos pelos

Produtores Culturais junto aos Contribuintes Incentivadores, especificando dados

relativos ao Projeto Cultural incentivado e ao montante de recursos a serem

transferidos.

c) Autorização de Transferência - título nominal e intransferível, emitido pela

Comissão Carioca de Promoção Cultural, que especificará as importâncias que o

Contribuinte Incentivador poderá utilizar para abater dos valores do ISS devidos.

d) Termos de Compromisso - documento firmado juntamente pelo Produtor

Cultural e pelo Contribuinte Incentivado r perante o Município, no qual o primeiro se

compromete a realizar o Projeto Incentivado na forma e condição propostas e o

segundo a destinar os Recursos Transferidos e a prover os Recursos Próprios

necessários à realização do projeto, e o compromisso do desembolso de outros

recursos não provenientes de Contribuinte Incentivador, com os respectivos

valores e prazos.

e) Projetos especiais e normais - Serão considerados projetos especiais aqueles

que tratarem de temas até então inexistentes na Cidade ou contribuírem para a

imagem nacional ou internacional do Rio de Janeiro e, em qualquer dos dois
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casos, verificar-se relevante interesse público na matéria e firme expectativa de

tornarem-se deficitários se qualificados como normais; ou obtiverem como

Produtor Cultural órgão ou entidade da Administração Municipal; ou contribuírem

relevantemente para a formação artística. Serão considerados normais os demais

projetos.

f) Atividades incentivadas - São as seguintes atividades incentivadas pela Lei de

Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro:

A. Artes

a.1 - Teatro: criação teatral, produção-vestuário, cenografia, luminotécnica cênica

e exibição.

a.2 - Música e Dança: composição e edição musical e coreográfica; produção de

espetáculos e atuações musicais e/ou coreográficas - cenografia, megafonia,

luminotécnica e exibição.

a.3 - Celebrações Culturais: circo, manifestações folclóricas e atividades

auxiliares.

a.4 - Artes Plásticas: criação pictórica, escultórica; exibição e conservação das

obras.

a.5 - Artesanais Artísticas: artes decorativas, cerâmica, tecido artístico, talha,

criação, exibição e comercialização.

a.6 - Desenho Industrial: aplicação das artes plásticas ao desenho de objetos

funcionais de produção industrial, como, por exemplo, desenho gráfico, de objetos,

de vestidos, exceto os destinados a consumo suntuário.

B. Indústria da Cultura

b.1 - Livro: inclusive as publicações periódicas distintas da imprensa diária -

criação literária, produção editorial, artes gráficas; excetuam-se as obras de

caráter funcional, técnico ou de propósitos meramente comerciais.

b.2 - Cinema: criação e produção - vestuário, cenografia, luminotécnica,

tratamento do material fotossensível, gravação, dublagem - distribuição,

comercialização e exibição.

38



b.3 - Videografia: produção, edição distribuição; exibição através de sistemas

telemáticos.

b.4 - Fonografia: edição fonográfica nos diversos suportes, distribuição,

comercial ização.

b.5 - Fotografia: produção artística, exibição.

b.6 - Informática de Aplicação Cultural: criação, edição, e difusão comercial de

programas de entretenimento, culturais, de tratamento de informações.

b.7 - fabricação artesanal de instrumentos musicais.

C - Serviços Culturais

c.1 - Turismo Cultural: atividades turísticas geradas por uma oferta

especificamente cultural seja do patrimônio acumulado - museus, monumentos,

paisagerri urbana, inclusive natural; sejam acontecimentos singulares - festivais,

exposições, feiras, manifestações artísticas ou folclóricas.

c.2 - Animação Cultural: atividades desenvolvidas por instituições e centros

públicos ou privados, que promovem a prática cultural e organizam uma oferta

cultural polifacética.

c.3 - Restauração e Manutenção de Bens Culturais

D - Instrumentos Culturais

d.1 - Infra-estrutura Cultural: museus, bibliotecas, arquivos, teatros, auditórios,

salas de exposições.

d.2 - Fomento das Artes, Indústrias e Serviços Culturais: mecanismos

econômicos e fiscais, medidas legais e regulamentárias, apoio à criação.

d.3 - Formação Profissional: ensino artístico e impulsão de emprego cultural.

d.4 - Formação de Platéia: educação, indução e motivação de público - geral e

específico.

A Comissão Carioca de Promoção Cultural

A Comissão Carioca de Promoção Cultural, junto ao Gabinete do Prefeito,

é formada majoritariamente por representantes do setor cultural, enumerados pelo
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decreto que regulamenta esta Lei, a qual ficará incumbida do exame e da proposta

de enquadramento dos projetos culturais apresentados. A Comissão Carioca de

Promoção Cultural tem caráter consultivo e deliberativo e é apoiada em sua

atuação por Comitês Setoriais.

A Comissão Carioca de Promoção Cultural, sob a presidência do Prefeito, tem

como membros por ele nomeados:

- três representantes da SMC, um dos quais o Secretário, caso não exerça a
presidência, na ausência do Prefeito;
- um representante do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE;
- um representante da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME;
- um representante do Centro de Artes Calouste Gulbenkian;
- um representante da Chefia de Gabinete do Prefeito;
- um representante da Secretaria Municipal de Educação;
- um representante do Secretário Extraordinário de Turismo;
- um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
- quatro representantes do setor cultural, encaminhados através do Secretário
Municipal de Cultura.

A RIOARTE

No âmbito do município, através do Decreto 12897 de 16 de maio de 1994,

foi Delegado á RIOARTE competência para gerir os recursos repassados pelos

contribuintes dos ISS, destinados ao financiamento de Projetos Culturais no

Termos da Lei n° 1.940/92. De acordo com o decreto, "considerando a

necessidade de propiciar condições que permitam a individualização dos controles

financeiros sobre os recursos destinados ao financiamento dos Projetos Culturais,

aprovados pela Comissão Carioca de Promoção Cultural - CCPD, criada pela Lei

1.940/92; Considerando ser o Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e

instituição indicada, no âmbito da Prefeitura, para gerir e acompanhar Projetos

desta natureza; " ..." À RIOARTE é delegada competência para gerir os recursos

destinados pelos Contribuintes incentivadores ao financiamento de Projetos

Culturais aprovados pela Comissão Carioca do Promoção Cultural - CCPC,

conforme disposto na Lei n° 1.940, de 31 de dezembro de 1992, regulamentada

pelo Decreto n° 12.077, de 27 de maio de 1993 ...Cabe à RIOARTE baixar normas
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que permitam o perfeito acompanhamento e gerenciamento da movimentação dos

recursos entregues pelo Contribuinte incentivados que, com base no disposto no

Decreto n° 12.077/93, em seu artigo 7°, § 1°, deverão ser depositados em Banco

da rede Oficial, em conta vinculada à RIOARTE e ao Projeto".

Nota-se pela redação do decreto, que a RIOARTE tem o papel de executor

das medidas de controle e fiscalização dos processos de execução de projetos

culturais no Município do Rio de Janeiro. Por se tratar de um instituto, a RIOARTE

tem facilidades tanto na contratação de pessoal como na possibilidade de

controle, pois o Instituto é especializado na administração e gestão cultural.

o processo de aprovação do projeto e início de captação

Para fazer uso da lei de Incentivo do Rio de Janeiro, o produtor deve

encaminhar projeto cultural, nos moldes de formulário próprio fornecido pela

RIOARTE, representada pela CCPC. A Comissão Carioca de Promoção Cultural

tem caráter consultivo e deliberativo e é apoiada, em sua atuação, por Comitês

Setoriais. Junto à Comissão há o trabalho de um contador ou auditor público, que

se incumbe da fiscalização permanente da procedência dos feitos administrativos,

financeiros e contábeis que consubstanciem os processos submetidos à

Comissão. Os projetos deverão ser apresentados à Comissão Carioca de

Promoção Cultural, explicitando os objetivos, os resultados esperados e os

recursos humanos financeiros envolvidos, para fins de emissão do Certificado de

Enquadramento.

Para solicitar a aprovação de seus projetos, as pessoas e instituições que

pretendam se qualificar como Produtores Culturais, devem submeter juntamente

com o projeto, as seguintes informações e documentos:

a) qualificação civil, identidade e CIC, se pessoa natural;

b) ato constitutivos e prova de representação legal, no caso de pessoa jurídica;

c) certidão negativa de débito junto ao ISS, assim como inscrição no Cadastro
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Municipal;

d) resumo, corroborado de atuação anterior no tocante às Atividades Culturais

Incentivadas que pretende incluir em seu Projeto Cultural incentivado;

e) descrição do projeto, com cronograma de execução detalhado;

f) orçamento do projeto, com cronograma de desembolsos e aplicações;

g) descrição dos recursos humanos envolvidos;

h) descrição dos objetivos esperados com o projeto;

i) compromisso de bem empregar os recursos recebidos, sob as penas

estipuladas no respectivo Termo de Compromisso, submetendo-se à inspeção do

Município, quanto ao respectivo acompanhamento;

j) meios pelos quais os efeitos do Projeto Incentivado se farão sentir pela maior

proporção possível da população carioca, como, por exemplo, através da

distribuição de ingressos gratuitos, entrega de exemplares para bibliotecas e

apresentações ao ar livre ou em escolas;

I) forma pela qual se dará a veiculação dos símbolos oficiais do Município

Depois de Protocolados, os projetos são distribuídos segundo a ordem de

entrada a parecer dos membros da Comissão Carioca de Promoção Cultural;

apreciando tal parecer, o Plenário define o enquadramento do Projeto, aprova seu

orçamento e fixa o grau do seu interesse - normal ou especial.

Os Projetos Incentivados são assim classificados segundo o grau de

interesse público para o desenvolvimento cultural da Cidade do Rio de Janeiro:

I - como especiais:

A) se tratarem de temas até o então inexistentes na Cidade ou contribuírem

para a imagem nacional ou internacional do Rio de Janeiro e, em qualquer dos

dois casos, verificar-se relevante interesse público na matéria e firme expectativa

de tornarem-se deficitários se qualificados como normais; ou

B) tiverem como Produtor Cultural órgão ou entidade da Administração

Municipal;

C) ou contribuírem relevantemente para a formação artística.1I - normais, os

demais.
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As deliberações da Comissão são tomadas por maioria de votos, presentes

pelo menos % dos seus membros. Os Certificados de Enquadramento definirão o

montante de recursos que poderá ser transferido, limitado, conforme o grau de

interesse público do projeto a até 75% (setenta e cinco por cento), do valor total do

Projeto Cultural Incentivado que for classificado como especial e 50% (cinqüenta

por cento), do valor total do Projeto Cultural Incentivado que for classificado como

normal.

Os Certificados de Enquadramento, para efeito de captação de recursos,

têm a validade de um ano, contado da data de sua expedição, sendo os valores

dele constantes expressos em Unidade de Valor Fiscal do Município - UNIF.

Os Certificados de Enquadramento poderão ter sua validade renovada por

igual período, a partir de solicitação do Produtor Cultural, reavaliando-se a

classificação do projeto, caso tenha sido considerado especial no primeiro exame.

Conforme se pode apreender da descrição acima. são pequenas as

diferenças entre os procedimentos elementares da Lei do Rio e de São Paulo.

Tanto quanto em São Paulo, são vagas as formas de análise do mérito cultural de

um projeto. Por outro lado, como inferimos a partir das atividades incentivadas, no

Rio de Janeiro há uma maior definição das áreas abrangidas pelos projetos.

A prestação de contas

A grande diferença entre a lei de São Paulo e a do Rio de Janeiro, no

tocante à prestação de contas, diz respeito à forma de controle das contas dos

projetos. Existe um vinculo entre o projeto, o incentivado r e a RIOARTE,

representada pelo Termo de Compromisso, firmado pelo Produtor Cultural e pelo

Contribuinte Incentivador perante o Município, para que possam ser emitidas as

Autorizações de Transferência. Além disso, o Termo de Compromisso especifica,
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entre outros dados, os relatórios e inspeções necessárias para manter o regime

fiscal, inclusive o acesso às informações por parte de representantes das

organizações não governamentais, especificamente qualificados pelo Prefeito para

esse fim.

Descrevemos os dois lados da prestação de contas, como feito

anteriormente. O Produtor Cultural de um lado, e o incentivado r, de outro.

o processo de prestação de contas por parte do Incentivador

Quando da assinatura do Termo de Compromisso, deve ser aberta conta

bancária, vinculada ao Município e ao projeto, destinada a agrupar toda

transferência e movimentação de recursos relativas ao Projeto Cultural

Incentivado. A liberação dos Recursos Transferidos para o Produtor Cultural

dependerá da demonstração do rigoroso cumprimento do estipulado no Termo de

Compromisso e da comprovação da adequada aplicação dos recursos

eventualmente já liberados, o que será atestado, conjuntamente, pelo Presidente

da Comissão, pelos representantes da Secretaria de Fazenda e pelo Agente de

Controle Interno. Para se qualificar como Contribuinte Incentivador, os

contribuintes do ISS interessados deverão submeter à Comissão as seguintes

informações e documentos:

a) atos constitutivos e prova da representação legal, assim como inscrição no

Cadastro Municipal;

b) indicação do Projeto Cultural Incentivado a que pretendam aceder,

comprometendo-se específica e incondicionalmente com o respectivo

cronograma de execução, tanto no que tange à entrega de Recursos

Transferidos como de recursos próprios;

c) cronograma de desembolso, compatível com o Projeto Cultural

Incentivado;

d) certidão relativa à existência ou inexistência de débito perante o ISS,

emitida com, no máximo, 30 dias de antecedência
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Atendidas a estas determinações, o incentivador está apto a incentivar um

projeto cultural. Com isso, ele deve fazer depósito na conta do projeto.

o processo de prestação de contas por parte do empreendedor

Como nas outras leis, o processo de prestação de contas por parte do

empreendedor deve seguir as rotinas de relatórios e inspeções necessárias para

manutenção do regime fiscal, inclusive liberando o acesso às informações por

parte de representantes das organizações não governamentais, especificamente

qualificados pelo Prefeito para esse fim.

Existe uma preocupação maior de acompanhamento das atividades, e o

empreendedor deve seguir as normas especificadas no manual de prestação de

contas do projeto. Comparando-se as rotinas de prestação de contas de São

Paulo com o Rio, nota-se uma maior organização no que diz respeito a

informações prestadas para o empreendedor. A regulamentação é mais precisa e

o empreendedor sabe muito bem em que tipo de projeto deve ele estar

enquadrado. Isso facilita muito no momento de prestação de contas, já que a

definição coerente das necessidades do projeto não deixam dúvidas quanto ao

que pode ser feito.
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Lei de Incentivo à Cultura do Município de Belo

Horizonte

Breve Histórico da Lei de Belo Horizonte - Lei N° 6.498

A Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte foi incluída na pesquisa de

campo. Essa decisão se deu visto seu mais longo tempo de vigência, além do

montante considerável que mobiliza. Como exemplo: durante o ano de 2000 o valor

total de renúncia fiscal na cidade, que tem 2,2 milhões de habitantes, foi de R$

5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Comparando com São Paulo, em 2000

tivemos cerca de R$ 20.000.000,00 de renúncia para a lei Mendonça, contra uma

população de cerca de 12 milhões de habitantes. Assim, notamos que o volume de

projetos e incentivos em relação à população é cerca de 25% maior em Belo

Horizonte.

Dentro da perspectiva de comparação entre as leis, faremos uma descrição

desta, similar à feita anteriormente das Leis de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Usaremos como referência o decreto n° 10.621 de 27 de abril de 2001,

assinado pelo Prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro e que regulamenta a lei

nQ 6.498, de 29 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre o incentivo fiscal para a
realização de projetos culturais no âmbito do Município e dá outras providências.".

Utilizaremos também o edital para inscrição de projetos culturais para 2001, que

traz parâmetros interessantes para a pontuação e classificação dos projetos a

serem incentivados.

Principais definições da Lei de Incentivo de Belo Horizonte

Como foi feito anteriormente com as Leis de São Paulo e do Rio de

Janeiro, daremos as principais definições utilizadas pela Lei de Belo Horizonte.

Assim, teremos mais familiaridade com os instrumentos utilizados pelas três

prefeituras.
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a) empreendedor: pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município de Belo

Horizonte, diretamente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo

incentivo municipal;

b) incentivado r: pessoa física ou jurídica, contribuinte do Imposto Sobre Serviços

de Qualquer Natureza - ISSQN, que venha a transferir recursos, mediante doação

ou patrocínio, em apoio a projetos culturais apresentados na forma deste Decreto,

ou diretamente ao Fundo de Projetos Culturais, instituído pela Lei n° 6.498, de

1993;

c) doação ou patrocínio: transferência de recursos para a realização do projeto

cultural, com ou sem finalidades promocionais e publicitárias, em caráter definitivo

e livre de ônus, feito pelo incentivado r ao empreendedor;

d) Certificado de Enquadramento: documento emitido pela Comissão Municipal de

Incentivo à Cultura - CMIC - para efeito de captação de recursos pelos

empreendedores junto aos incentivadores, especificando dados relativos ao

projeto cultural beneficiado pelo incentivo fiscal e ao montante da doação ou

patrocínio, com a discriminação dos recursos transferidos, dos recursos próprios,

da contrapartida social e demais especificações necessárias;

e) Certificado de Incentivo Fiscal: certificado nominal e intransferível, emitido pela

Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças em favor do incentivado r,

especificando as importâncias que este poderá utilizar para dedução dos valores

devidos a título de ISSQN;

f) Termo de Compromisso IF: documento firmado pelo empreendedor e pelo

incentivado r, perante o Município de Belo Horizonte, através do qual o primeiro se

compromete a realizar o projeto incentivado na forma e condições propostas e o

segundo a destinar recursos transferidos necessários à realização do projeto nos
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valores e prazos estabelecidos;

g) Recursos Transferidos IF: parcela de recursos transferidos que poderá ser

deduzida do' valor do ISSQN devido pelo incentivador para aplicação em projeto

cultural incentivado;

Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC

É notório como a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, a chamada

CMIC, difere das Comissões de São Paulo e do Rio de Janeiro, tanto na

composição quanto na forma de eleição dos representantes do setor cultural. A

Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, prevista na Lei n° 6.498, de 1993, é

composta por 6 (seis) membros de comprovada idoneidade, sendo 3 (três)

representantes da administração municipal e 3 (três) representantes do setor

cultural, notoriamente reconhecidos, com seus respectivos suplentes, nomeados

pelo Prefeito Municipal, através de Portaria. Os componentes da Comissão

exercem mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por

igual período. Os representantes do setor cultural, e seus respectivos suplentes,

na Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, são eleitos em escrutínio secreto,

em assembléia convocada pela SMC. Cabe ainda à SMC designar Assessoria da

Lei Municipal de Incentivo à Cultura - LMIC, para dar suporte aos trabalhos

realizados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. Em 8elo Horizonte a

Lei conta com oito profissionais para a execução de normas processuais,

acompanhamento e análise de prestação de contas.

Como podemos notar, a composição é paritária, com três membros do

governo e três representantes do setor cultural, eleitos diretamente em assembléia

convocada pela Prefeitura. Contrasta este ponto com a Lei Municipal de São

Paulo, já que nesta são entidades que indicam representantes, que são então

referendados pelo Secretário de Cultura. Se de um lado a escolha é mais
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democrática, com voto direto dado em assembléia, não quer dizer que será

representativa a escolha, já que o eleito pode ser o mais popular, mas não o mais

preparado. Detalhes sobre forma de habilitação para concorrer à comissão, forma

da eleição e procedimentos, podem ser encontrados em anexo.

o processo de aprovação do projeto e início de captação

Após ser aprovado o projeto pela CMIC, é necessária a habilitação para se

poder captar os recursos. Esse se dá através do C.E. (Certificado de

Enquadramento), devendo o empreendedor apresentar uma série de documentos

exigidos pela municipalidade. De posse do Certificado de Enquadramento, o

Empreendedor abrirá, em banco designado pela Prefeitura, conta bancária

vinculada ao projeto e especialmente destinada aos fins previstos. O

empreendedor tem 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento do

Certificado de Enquadramento, para proceder à abertura da referida conta e

comunicar formalmente à Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à Cultura os

dados da mesma, a fim de ser lavrado o Termo de Compromisso entre as partes.

É aberto processo administrativo para emissão desse Termo de

Compromisso , documento a ser firmado pelo empreendedor e pelo incentivador

perante o município, com o compromisso de realização do projeto enquadrado na

Lei de Incentivo à Cultura.

Após esses passos, o projeto está aprovado para início de captação de

recursos. O empreendedor pode sair ele mesmo a campo, ou então contratar

pessoa ou empresa para fazer a captação.

A prestação de contas

O passo a seguir, nos procedimentos da Lei de Belo Horizonte, é a

prestação de contas por parte dos empreendedores e principalmente por parte dos

incentivadores. Este é um dos principais pontos de destaque na diferenciação de
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processos entre as Leis de Belo Horizonte e de São Paulo. A forma de se

equalizar a questão do cálculo do abatimento mensal pela Lei de Minas Gerais, se

adotada em São Paulo, poderá de certa forma eliminar um dos pontos difíceis da

Lei Paulistana, que é a questão do recolhimento do imposto por parte do

incentivador. Como já visto, na Lei paulistana aquele que quer doar tem de passar

por um processo penoso de idas e vindas 1 entre a Secretaria de Cultura e a

Secretaria de Finanças, simplesmente para se fazer o cálculo do valor mensal a

ser debitado. É por isso que se passa à descrição da solução mineira de

prestação de contas.

A prestação de contas por parte do incentivador

Esse tópico na Lei de Incentivo de Belo Horizonte é a forma mais simples

encontrada entre as leis observadas. De forma inventiva, a solução encontrada

pelos mineiros para facilitar a doação e o incentivo parece estar sendo bem aceita

e estar encontrando respaldo tanto de produtores quanto de incentivadores. Vamos

aos procedimentos.

Para se qualificar como incentivado r na Lei de Incentivo à Cultura de Belo

Horizonte, o interessado deverá apresentar requerimento à Comissão Municipal de

Incentivo à Cultura acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

- Inscrição Municipal;

- CNPJ;

- indicação do(s) projeto(s) cultural(is) que pretende incentivar;

- 12 (doze) últimas guias de ISSQN recolhidos;

- Certidão de Quitação plena emitida pela Fazenda Municipal.

Após aprovação do requerimento do incentivado r pela Comissão, será

lavrado o Termo de Compromisso IF. Quando da assinatura do Termo de

Compromisso IF, será expedido pela Secretaria Municipal da Coordenação de

1 I.é, ao menos uma visita obrigatória ao mês, enquanto durarem os recolhimentos do incentivo.
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Finanças o Certificado de Incentivo Fiscal, que conterá os seguintes requisitos:

qualificação do empreendedor e do incentivado r; indicação dos dados relativos ao

projeto incentivado; especificação dos valores e prazos para efetivação das

transferências dos recursos para a conta vinculada ao projeto; especificação dos

recursos transferidos; autorização para deduzir mensalmente do ISSON devido, a

importância de 20% (vinte por cento) da média dos três meses de menor

recolhimento pelo incentivador nos últimos 12 (doze) meses. O cálculo das

deduções do ISSON será procedido pelo próprio contribuinte, sujeitando-se a

posterior homologação do fisco.

Como se pode observar na Lei de Belo Horizonte, o valor a ser debitado

mensalmente é calculado tendo como base a média dos 3 (três) menores

recolhimentos do ISSON dos últimos 12 (doze) meses. Dessa forma, na prática o

que se tem é uma previsão concreta e pactuada do investimento possível para

uma empresa. Ele já pode assim calcular em quantas parcelas irá dividir seu

incentivo em um determinado projeto. Além disso, quando ele decide então

incentivar um projeto, ele assina um acordo com o município e com o

empreendedor, possibilitando com isso à prefeitura acompanhar junto à secretaria

de finanças aquele débito que ocorrerá no momento do pagamento do imposto

pelo incentivador. Essa diferença, apesar de parecer pequena, faz com que o

incentivado r tenha de ir apenas uma vez à Secretaria de Cultura, de onde ele sai

com um CIF - Certificado de Isenção Fiscal -, correspondente ao cálculo efetuado

anteriormente, conforme descrito. Com aquele certificado, ele pode dirigir-se

mensalmente a qualquer banco, diminuindo assim 20% da média dos três

menores recolhimentos dos últimos 12 meses, do valor total a ser pago. Pela Lei

de São Paulo, todos os meses o incentivador deve dirigir-se à Secretaria de

Cultura para calcular o incentivo a ser debitado do imposto a ser pago. Já na Lei de

Belo Horizonte, a forma de encaminhamento para o cálculo é diferente.

Exatamente este item nos parece uma simplificação básica e fundamental em

relação à Lei de São Paulo.
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Podemos notar que o artifício de se calcular previamente o recolhimento a

ser feito pelo incentivado r possibilita um total controle por parte da prefeitura, do

produtor e do incentivado r, de quanto, quando e como deverá ser feito o depósito

do incentivo e seu posterior abatimento dos impostos a serem pagos por quem

incentiva. Nota-se uma clara simplificação dos procedimentos adotados por 8elo

Horizonte, em relação à Lei de Incentivo de São Paulo. Enquanto em São Paulo

existe uma pessoa que tem a incumbência específica de fazer os cálculos e emitir

mensalmente o valor a ser abatido por determinado incentivado r, em 8elo

Horizonte esse trabalho se resume à emissão dos CIF (Certificados de Isenção

Fiscal) uma única vez, para aquele determinado projeto e para aquele específico

incentivador. Por tudo isso, esta nos parece ser uma forma muito simples e

possível de ser adotada em São Paulo, já que não existe nenhum impedimento

legal em se fazer o cálculo conforme o faz 8elo Horizonte. Por que não então se

adotar tal medida em São Paulo?

A prestação de contas por parte do empreendedor

Uma das questões que chamaram a atenção na visita à SMC de 8elo

Horizonte, no que se refere à prestação de contas, foi a existência de um manual

de orientação para prestação de contas por parte do empreendedor. O manual traz

uma série bem organizada de informações indispensáveis, que vão desde as

definições dos termos mais utilizados até os fac-símiles de formulários e anexos,

passando pelas explicações necessárias para abatimentos de impostos, emissão

de notas e contrapartida social.

A equipe de atendimento ao público conta com um número suficiente de

funcionários, além de existir um guichê de informações para o atendimento

imediato daqueles que chegam.
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Fundo de Projetos Culturais e Incentivo Fiscal

Finalmente, parece importante comentar ainda como funciona a questão do

equilíbrio entre o Fundo de Projetos Culturais e a massa de recursos oriunda de

incentivo, na Lei de Belo Horizonte. Esta conta com o Incentivo Fiscal e com o

Fundo de Projetos Culturais - FPC. Cada projeto não poderá ser simultaneamente

apresentado ao Fundo de Projetos Culturais e ao Incentivo Fiscal. Existe uma

preocupação em se definir quais as fontes de financiamento deste fundo. De

acordo com a lei, o Fundo será gerido pela Secretaria Municipal Administrativa e

Financeira da Política Social, em conjunto com a SMC, e tem como finalidade

incentivar projetos culturais.

Constituem recursos financeiros do Fundo de Projetos Culturais os que

seguem: dotação orçamentária; valores relativos à cessão de direitos autorais e

à venda de livros ou outras publicações e trabalhos gráficos patrocinados,

editados ou co-editados pela SMC; saldos finais das contas correntes e o

resultado de sanções pecuniárias; doações e contribuições em moeda nacional

e estrangeira de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no país ou no exterior;

valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras decorrentes

de aplicações de recursos próprios; outras rendas eventuais. O valor máximo a

ser solicitado ao Fundo de Projetos Culturais é de R$35.000,OO (trinta e cinco mil

reais) quando se tratar de Projeto Comunitário, e de R$50.000,OO (cinqüenta mil

reais), quando se tratar de Projeto Corrente.
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Análise Comparada das Três Leis Municipais

A opinião dos doadores

No Brasil, não é de hoje que existe uma resistência de empresários quando

se fala em investir em cultura através de incentivos fiscais. O desconhecimento

do funcionamento, a fantasia quanto a possíveis perseguições do fisco, a falta do

hábito de doar, são todos motivos compreensíveis para o temor apresentado pelo

potencial investidor para tomar a decisão de investir. Além de todas essas

questões levantadas, também a dificuldade de operacionalização da Lei é sempre

citada como um "complicador" na questão do ato de doar. Por isso, qualquer

iniciativa do poder público que vise à simplificação de procedimentos, sem risco de

perda do controle do projeto e do processo, deve ser estudada.

Benefícios e vantagens obtidos com o uso da lei

Para podermos entender melhor como uma empresa pode ser beneficiada

pelo incentivo, veja-se a entrevista concedida por Dirceu Amadio ao site Cultura e

Mercado, em dezembro de 2001. Amadio é Diretor Presidente da Indústria

Mecânica Iram Ltda. A Iram é uma metalúrgica tradicional com 50 anos de

atividades e que fabrica e comercializa tornos, fresadoras e outros tipos de

máquinas utilizadas para fabricar auto-peças, componentes eletrônicos, peças

seriadas, etc., ou seja, uma empresa da indústria de base. Com apenas 30

funcionários, em 23 meses a Iram apoiou através do mecenato 46 eventos

entre: teatro (21 peças no Brasil e apresentações de artistas brasileiros em

festivais e turnês em Portugal, Grécia, Alemanha e República Tcheca), dança

contemporânea (eventos semanais durantes seis meses no Estúdio Nova Dança e

alguns eventos de maior porte), esportes (foi colocada a bandeira da Iram em 3

dos cumes mais altos do mundo, ao patrocinar alpinistas, e foram feitas duas
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expedições ao Tibet, uma das quais ao Everest, e participação no patrocínio a

duas provas do circuito mundial de corridas de resistência, uma delas na Nova

Zelândia). Finalmente, na área social, a Iram apóia uma escola de ensino

fundamental· numa das zonas mais violentas e carentes da periferia de SP,

fornecendo materiais ou levando alunos e professores aos eventos patrocinados

pela empresa.

Amadio assim explica o que levou a Iram a iniciar o investimento em
cultura:

Em resumo, o que inicialmente me incentivou foi um sentimento de
cidadania e de querer fazer algo além de comprar matéria prima,
produzir, vender e pagar impostos o resto da vida ... Quando optamos
por uma atuação verdadeira na área de cidadania, notamos quanto
tempo perdemos por não termos feito nada antes para melhorar a
sociedade em que vivemos".

Essa declaração ilustra bem o quanto está sendo visto como importante
para a empresa o investimento em cultura. Na mesma entrevista, diz ainda ele:

A Iram é uma das raríssimas empresas que apóiam atualmente através
do mecenato sem usar leis. Faço isto por não poder utilizar as leis de
incentivo, já que minha empresa é de pequeno porte. Mesmo assim
tenho a certeza que cada centavo que apliquei foi bem utilizado e faria
tudo novamente se tivesse que começar de novo. Em vez de desanimar
ou desistir, transformei o fator negativo de não poder me beneficiar das
leis de incentivo em um diferencial: sou respeitado nos meios
empresariais justamente pôr este mecenato, e com isso vejo todas as
portas se abrirem para mm com muito mais boa vontade".

Sem dúvida o que se percebe é que os dividendos sociais são muito

importantes para a imagem da empresa. Mesmo sem incentivos o empresário

sabe que está tendo um lucro, na forma de valor agregado à sua marca. O uso

das leis na verdade vêm de encontro a essa necessidade de investir em cultura,

dado o retorno de imagem que este produto propicia.
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Dificuldades encontradas para incentivar

Dentre as dificuldades encontradas pelos incentivadores, a que mais se

mostrou presente foi a burocracia necessária para se fazer a doação. Sem dúvida

esse passo é marcante em São Paulo, já que as idas e vindas como descrito

anteriormente, fazem com que pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte

fiquem inviabilizadas para incentivar.

Outro item diz respeito à base de incidência. Se essa também pudesse incluir

em São Paulo a questão do IPTU para o inquilino, seria um fator interessante para

que indústrias, bancos e outras empresas incentivassem projetos culturais.

A opinião dos produtores

A afirmação acima diz respeito ao uso e preservação da cultura nacional

como forma de expressão do próprio indivíduo. Acima da questão da Lei de

Incentivo, deve estar a utilidade e praticidade desta lei para os beneficiários, sejam

eles os incentivadores ou os produtores culturais.

Neste' tópico, abordaremos as questões levantadas pelos produtores

culturais. Utilizamos a opinião de produtores que são artistas, como Sérgio

Mamberti, de produtores advogados, como é o caso de Fábio de Sá Cesnik e

produtores advindos de áreas diversas da arte e do Marketing, como é o caso de

Maria Alice Gouveia, Leonardo Brant e Paula Marques. Cremos que assim, com

uma diversidade de opiniões acerca do uso da Lei de Incentivo do Município de

São Paulo, obteremos um panorama atual sobre os problemas e suas soluções.

Alguns aspectos negativos
Sérgio Mamberti (Brant, 2001: 11) aponta aspectos negativos, a serem

redimensionados, seja através de discussões mais amplas, no sentido de

56



aumentar o raio de discussão do tema, seja através de medidas administrativas

concretas, como aumento de pessoal para a Comissão ou mudanças de rotinas

administrativas. Podemos evidenciar as seguintes questões apontadas:

1. O vínculo entre as empresas e a atividade cultural ainda é frágil e
embrionário, devendo ser aprofundado pelo pleno desenvolvimento de
parcerias duradouras, que possam suprir as expectativas da empresa, dos
artistas e produtores e da sociedade.

2. Os parâmetros para incentivos a projetos culturais têm, na rnaiona das
vezes, levado em conta apenas o aspecto formal da proposta, restringindo-
se sobretudo ao orçamento e ao enquadramento do projeto, segundo as
normas da lei vigente, sem levar em conta critérios de avaliação de seu
conteúdo, que serviriam como base para calcular as diferentes proporções
da concessão de incentivos. Assim, um projeto que tivesse atendido grande
parte dos critérios artísticos, mas não proporcionasse contrapartidas
sociais, receberia proporcionalmente menor volume de incentivos.

3. A demanda por um redirecionamento das políticas públicas de cultura tem
sido confirmada pela ativa participação do público que interage nas
inúmeras palestras, seminários e sites especializados no mercado cultural
(por exemplo "Cultura e Mercado"). Ao considerar auto-suficiente o
mercado brasileiro, o governo tem atendido à produção do setor apenas
com a ferramenta das leis de incentivo, com efeitos colaterais danosos:
70% do dinheiro federal empregado em 1999, em projetos culturais, veio
dos incentivos à cultura. Em 1998, este índice chegou a 77%. Ou seja, a
produção cultural no Brasil vive hoje em grande parte do dinheiro do
contribuinte, mas não beneficia a sociedade na mesma proporção, tornando
as leis de incentivo, muitas vezes um instrumento de privilégio.

4. Na ausência de um projeto cultural democrático, no âmbito federal, estadual
ou municipal, firmemente comprometido com as premissas enunciadas ...o
espírito dessas leis tem sido muitas vezes deturpado pela submissão dos
projetos a critérios puramente mercadológicos, constituindo-se numa forma
de censura. Os projetos mais polêmicos e questionadores muitas vezes
acabam não se viabilizando por não corresponderem às expectativas
financeiras e de marketing dos empreendedores.

5. Finalmente constata-se que é fundamental uma profissionalização da área
de produção cultural em termos de planejamento e estrutura, bem como
uma ação pedagógica junto a incentivadores sobre seu importante papel
nessas parcerias, tanto do ponto de vista estético como social, para a
otimização dos resultados.
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Como notamos na opinião de Mamberti, deve existir sempre a preocupação

do aprimoramento da questão do acesso aos incentivadores, já que a busca pelo

resultado mercadológico, muitas vezes quando aplicada na realidade da produção

cultural, faz com que os incentivos sejam direcionados para projetos ou artistas já

consagrados, deixando de lado uma boa parcela de projetos que não têm acesso

a incentivadores.

Alguns aspectos positivos
Para podermos embasar melhor essa discussão, podemos obter de

Leonardo Brant o seguinte:

o patrocínio da cultura no Brasil tem se tornado atrativo às empresas por
sua capacidade de:

1- Gerar eventos (coquetéis, encontros, espetáculos, exposições) que
possam atrair os diversos públicos de interesse do patrocinador
(clientes, acionistas, fornecedores, jornalistas, formadores de opinião,
funcionários, público em geral);

2- Gerar produtos (livros, catálogos, fitas de vídeo, COs, CO-ROMs) para
distribuição e brinde e ação de relacionamento ou fidelização;

3- Proporcionar visibilidade, tanto na mídia espontânea (publicações de
matérias jornalísticas em jornais, rádios, TV, revistas, internet) quanto
na paga (anúncio publicitário).

Apesar de ainda serem esse os benefícios mais atrativos para os

patrocinadores de um modo geral, o desenvolvimento de ações sociais por meio

da cultura vem aos poucos se fazendo notar como uma associação que estreita o

vínculo entre patrocinador e causa social, reforçando a percepção da marca

comprometida com a comunidade e com os consumidores."

Dessa afirmação, Brant nos sugere que a questão social na utilização da lei

deve ter um significado especial, tanto para governo, que tem como função

principal prestar um serviço de igualdade social, quanto para o patrocinador, que

quer ver seu nome ligado a uma causa social.
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Ainda de acordo com Leonardo Brant", um bom exemplo é o Projeto ASA,

realizado pelo Instituto Gtech Cidadania e Cultura a partir da consultoria prestada

pelo Instituto Pensarte à empresa Gtech do Brasil, Trata-se de um amplo

programa de arte-educação para crianças e jovens de baixa renda em vários

recantos brasileiros, utilizando o computador como instrumento de aprendizado. O

objetivo é trazer para a comunidade os instrumentos e as técnicas que a empresa

domina e com os quais está familiarizada, a "tecnologia da informação" e "gestão

administrativa". A arte e a cultura foram o caminho encontrado para unir os

diferentes mundos ( da multinacional e dos jovens excluídos da tecnologia) com

eficácia, tanto em termos de retorno social quanto para a empresa. A Gtech

passou a colocar todo o seu know-how e posição no mercado em favor das

comunidades menos privilegiadas (o projeto está apresentado na íntegra no

capítulo 6, sobre formatação de um projeto cultural, do citado livro).

O grande desafio das leis de incentivo está justamente em envolver as

empresas no processo de responsabilização social pela importante via do fomento

à cultura. A rigor, qualquer projeto cultural tem possibilidade de atingir os

objetivos tradicionais de retorno em eventos, produtos de divulgação e mídia. Mas

o retorno eficaz para a construção da marca vem da geração de dividendos

sociais associados ao empreendimento patrocinado.

Relação custo x benefício sócio-cultural: alguns parâmetros

Leonardo Brant ainda aborda de forma objetiva e sistematizada, por quais

meandros deve percorrer a escolha dos projetos a partir de uma perspectiva muito

mais moderna e integrada as questões que abordamos de custo/benefício. Nos diz

o autor:

"A análise realizada atualmente na maio na das comissões
responsáveis por averiguar projetos culturais que farão jus ao incentivo

2 idem
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fiscal leva em conta apenas o aspecto formal da proposta. Restringe-se
basicamente ao orçamento e à forma de enquadramento do projeto,
segundo as normas das leis de incentivo. Normalmente não são analisados
os conteúdos dos objetivos, as justificativas e as estratégias de elaboração
do projeto. Via de regra, eles são considerados apenas requisitos formais".

A partir da experiência dos profissionais do mercado cultural, depreende-se

que tal análise seria mais eficaz se levasse em conta pelo menos os critérios de

avaliação de conteúdo descritos a seguir, os quais receberiam pontuação e pesos

diferenciados, aproximadamente nesta hierarquia, servindo ainda como

parâmetros para calcular as diferentes proporções de concessão dos incentivos.

Assim, um projeto que tivesse atendido a grande parte dos critérios artísticos, mas

não oferecesse contrapartidas sociais, receberia proporcionalmente menor volume

de incentivos.

CONCEITO: Inventividade, ineditismo, originalidade, qualificação técnica da

equipe de criação/produção e capacidade do projeto de provocar individual e/ou

coletivamente o desenvolvimento da sensibilidade e da consciência estética, ética

e social.

PESQUISA: Referência do produto cultural ao conhecimento existente e

capacidade de criação do novo, o que implica pesquisa e investigação teóricas e

técnicas e a proposição de uma manifestação original.

CUSTO: Relação custo/benefício compatível, que concilie a disponibilidade

orçamentária com a dimensão do projeto.

AUTORIA: Valorização do projeto cultural desenvolvido com autoria própria.

REPERTÓRIO: Priorização dos trabalhos de repertório que provoquem

desdobramentos e desenvolvimento cultural cumulativos.

FORMAÇÃO DE PÚBLICO: Sensibilização e formação de novo público,

buscando-se o envolvimento deste num processo de crescimento do interesse

pela cultura.

BENEFíCIO SOCIAL: Capacidade do empreendedor cultural de retribuir o

incentivo fiscal em contrapartida de interesse social.
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ACESSO: Disponibilidade do bem cultural ao maior número de pessoas das

variadas regiões e camadas sociais.

PROFISSIONALIZAÇÃO: Capacidade do projeto de contribuir para a formação e o

desenvolvimento profissional do setor.

DEMOCRATIZAÇÃO: Possibilidade de reprodução e divulgação por diversos

meios públicos que não são atingidos diretamente pela produção cultural.

Essa abordagem sugerida por Brant nos parece até agora uma das

propostas mais consistentes no que tange à possibilidade da mensuração menos

quantitativa e mais qualitativa das Leis de Incentivo, e por que não dizer uma das

prioridades a serem tratadas no âmbito do município de São Paulo.

Dificuldades processuais

Outra abordagem muito interessante sobre a questão da utilidade e

utilização das leis nos foi dada por Maria Alice Gouveia e Paula Marques. As duas

são produtoras, consultoras e instrutoras da área cultural, com destaque Maria

Alice Gouveia, que coordenou a Linc do Estado de São Paulo. Com vasta

experiência na utilização da Lei Mendonça, fizeram as duas diversas observações

acerca das dificuldades operacionais para aquele que quer doar e formas de

modificar tal situação. Vejamos o que disseram:

O modelo atual de incentivo fiscal utilizado em São Paulo, no que
tange ao abatimento do incentivo fiscal pelo incentivador, é totalmente
incompatível com uma perspectiva de facilitação para aquele que quer
incentivar. Hoje, é necessário criar notas de empenho, cálculos mensais,
idas e vindas à SMC para se calcular o abatimento e - o mais absurdo - o
contribuinte fica impossibilitado de pagar o tributo em qualquer banco, como
é de praxe. Ele é obrigado a parar o tributo na secretaria de Finanças. Isso
inviabiliza, por exemplo, o uso de incentivo por aquele contribuinte que
quer doar mas que tem seu estabelecimento em um local afastado do
centro já que todo mês ele terá se dirigir às Secretarias de Cultura e de
Finanças todo mês.
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Para tentar solucionar tal dificuldade, os empreendedores culturais,
na ânsia de conseguir investidores, se propõem a resolver toda a sorte de
problemas burocráticos. As empresas culturais muitas vezes mais parecem
cartórios especializados em contabilizar, enviar papéis para cá e para lá,
conseguir atestados, guias de recolhimento e cálculos de abatimento.
Dessa forma, os empreendedores culturais tornaram-se reféns da
burocracia instalada. Certamente se tais rotinas e dificuldades fossem
diminuídas, teríamos produtores e empreendedores culturais mais livres
para realizar seus produtos culturais e mais contribuintes dispostos a
incentivar projetos culturais na cidade São Paulo.

Sabemos que a Lei de São Paulo deixa em muito a desejar ao
funcionamento, por exemplo, da Lei de 8elo Horizonte. Devemos pesquisar
outras formas de processos de Leis similares que facilitem a vida dos
empreendedores culturais do Município de São Paulo". (entrevista com
M.Alice Gouveia)

Essa soma de opiniões quanto ao pensamento daqueles que se utilizam da

lei é fundamental para a continuidade não só da Lei do Município de São Paulo

mas, veremos no final, de todas as leis municipais. Não será produtivo deixar para

traz as opiniões até agora recolhidas daqueles que fazem a cultura.

A opinião da SMC/SP e da CAAPC

No intuito de obtermos a opinião daqueles que trabalham no dia-a-dia com a

Lei, foram feitas diversas entrevistas com funcionários da CAAPC e da SMC/SP.

Desde o coordenador anterior, José Geraldo, até a nova Coordenadora, Selma

Félix, passando pelos contadores, assessor de informática, chefe da prestação de

contas, todos foram entrevistados. A maioria das entrevistas foi feita durante os

anos de 2001 e 2002. Portanto, são entrevistas que buscaram retratar a

atualidade da situação. Trata-se da realidade encontrada pela nova administração,

que tentou imprimir uma série de mudanças que, contudo, somente a partir do

próximo ano poderão ser melhor avaliadas.

De acordo com a Selma Felix ( entrevista 5), Coordenadora da CAAPC,

existe uma vontade política de se modernizar a Lei e seus procedimentos. Por

outro lado, há realmente uma escassez de recursos humanos para se atualizar o
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que já existe de processos finalizados. De acordo com Luís Pinto da Silva Filho

(entrevista 6), comparando-se o departamento de teatro com a CAAPC, o primeiro

conta com o dobro de funcionários, sendo que a CAAPC tem um orçamento

diversas vezes maior.

Quanto às condições de trabalho, somente agora está havendo a

preocupação de se adaptar o ambiente de trabalho às necessidades da CAAPC.

As condições ainda não são as ideais, porém, já é possível perceber mudanças

nos últimos meses.

Operacionalidade das Leis Municipais de Incentivo

Durante as palestras proferidas pelos secretários de cultura dos municípios

de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, entre outros, em seminário

de avaliação das leis municipais (São Paulo, novembro 2001), foi possível detectar

alguns problemas ou dificuldades em comum no que tange à operacionalidade das

leis dos diferentes municípios. Dificuldades essas que, em diferentes graus,

sempre incomodaram aqueles que trabalham na prática com as Leis.

Podemos destacar 3 pontos de insatisfação e crítica:

a)a diferença entre número de projetos aprovados e número de

projetos efetivamente realizados através do incentivo;

b) a dificuldade de acompanhamento físico-financeiro dos projetos

realizados;

c) o equilíbrio entre leis de incentivo e fundo municipal de cultura.

Projetos aprovados x projetos realizados

Foi quase unânime a crítica, no seminário, a respeito da irrisória parcela de

projetos aprovados que consegue captar. diferença existente entre número de

projetos aprovados e número de projetos efetivamente realizados. Existem alguns
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fatores em comum nos diversos municípios que influenciam esse fato. Podemos

citar três principais constatações: falta de experiência do produtor cultural em

captação de recursos; desconhecimento por parte do empresário, do

incentivador potencial e principalmente da população em geral, das leis de

incentivo, seu conteúdo, seus benefícios e sua função; maior divulgação dos

resultados obtidos pelas leis.

A falta de experiência do produtor cultural, na verdade não se limita à

questão da captação de recursos. Durante muito tempo, como já abordado, o

produtor cultural não atuou no Brasil como um profissional especializado. Os

produtores na verdade vinham da própria classe artística e o discurso objetivo de

um projeto cultural e todas as implicações econômicas derivadas disso, sempre

denotaram uma falta de experiência na prática da produção cultural nos novos

moldes propostos. Como nos coloca Durand (DURAND, 2001 :28), "há muita gente

(artistas, críticos de arte e acadêmicos da "área de humanas") que revela raro

talento e vasto conhecimento ao navegar pelos meandros da arte e captar

significados e relações invisíveis ao olhar comum, mas que se infantiliza, emudece

ou se torna agressiva quando o tema é política e gestão cultural. Isso ocorre

porque essas pessoas partilham da visão idílica segundo a qual a presença da

burocracia e do dinheiro na esfera cultural é por definição nefasta,

independentemente de análise." Desta forma, .não foi de se estranhar o

distanciamento entre o discurso daquele que pedia o incentivo cultural e a

percepção de qual o melhor negócio, em termos de patrocínio, para uma

determinada empresa ou para um diretor de marketing ou finanças de uma

corporação. Essa constatação se deu entre a grande maioria de entrevistados,

tanto por parte de pessoas ligadas à administração pública, quanto dos próprios

produtores.

Por outro lado, o desconhecimento das leis de incentivo por parte daquele

que podem usufruir de seu benefícios, também é um fator agravante na diferença

entre a aprovação de um projeto e a captação de recursos. É notória a gigantesca
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dificuldade encontrada pelos captadores culturais, até mesmo pelos melhores

profissionais do ramo, para se fazer conhecer a lei por aqueles potenciais

investidores, sejam estes pessoas físicas ou grandes corporações multinacionais.

Essa dificuldade vem diminuindo na medida em que projetos realizados são

divulgados na mídia, e o conhecimento da lei aumenta, seja por propaganda do

governo municipal, seja por divulgação dos eventos ou por parte dos produtores e

captadores. Mas mesmo assim, as leis de incentivo em seu conteúdo, sua função

de co-financiamento da cultura e fomentadora de parceiras entre público e

privado, não são claras para a grande maioria dos empresários e muito menos

para a população.

Por último, nota-se que invariavelmente o conhecimento da sociedade

sobre os resultados dos projetos é praticamente nulo. A sociedade local, seja ela a

culta consumidora de óperas, ou a popular freqüentadora de festas religiosas, não

sabe que muitas vezes quem propiciou o evento cultural do qual ele participou, foi

a Lei Municipal de Cultura, através da parceria entre o setor público e o privado.

Esse fato decorre muitas vezes da falta de dados do próprio município em relação

aos projetos realizados. Dessa forma, não existe um foco na (muito menos

política de) divulgação das ações culturais dos municípios, já que a falta de dados

quantitativos e qualitativos não possibilita uma avaliação concreta dos resultados

dos projetos incentivados como um todo.

Esses três fatores, se bem trabalhados no âmbito do poder público

municipal, com políticas claras e dirigidas de divulgação entre potenciais

patrocinadores, entre a população que usufrui dos produtos culturais resultantes

dos uso das Leis e para a sociedade em geral, muito pode auxiliar na diminuição

entre o número de projetos aprovados e projetos efetivamente realizados.

Acompanhamento físico-financeiro dos Projetos Realizados

Um ponto em comum entre as Leis de Incentivo Municipal vem sendo a

dificuldade encontrada para se fazer um melhor acompanhamento físico-financeiro
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dos projetos em andamento. Isso acontece invariavelmente pela falta de corpo

técnico das Comissões e/ou Secretarias de Cultura que são as responsáveis pelo

gerenciamento das leis. Como exemplo temos São Paulo, que somente agora

conseguiu fazer um balanço de projetos realizados nos dois últimos anos. O

descaso foi tamanho, que hoje pilhas de processos amontoam-se em uma sala,

para posterior análise. Apenas no último edital preocupou-se em abordar a

questão do corpo técnico para a análise e verificação das contas do projeto. Nas

outras prefeituras a situação não é diferente. Por mais organizada que esteja a

Comissão ou setor que gerencia a Lei de Incentivo do Município, há falta de

pessoal especializado na análise quantitativa e qualitativa dos projetos, quando se

fala em resultados mensuráveis por parte do poder público. Isso vem dificultando

um aprofundamento na análise dos resultados das leis de incentivo por parte das

Secretarias de Cultura.

Equilíbrio Entre Lei de Incentivo e Fundo Municipal de Cultura

Em terceiro lugar, e fator de muita discussão entre todas as Secretarias de

Cultura, entre diversos produtores, artistas e acadêmicos, diz respeito à utilização

de Leis de Incentivo ou Fundos Municipais de Cultura. A discussão permeia a

questão da democratização da cultura, mas toca também numa outra questão,

qual seja de quem deve financiar a cultura, e quais as vantagens e limites de

ganhos para quem financia e/ou incentiva a cultura. De acordo com Durand:

entre as tendências já confirmadas nos últimos 20 anos, cresce o
número de países que adotam um padrão "misto" de financiamento da
cultura (Boorsma et alii, 1998), associando recursos públicos a "fundo
perdido", a receitas geradas in loco - por exemplo, através da locação de
espaço e da exploração de lojas, restaurantes, estacionamentos. Muito
mais volumosos que os ganhos vindos de tais fontes, contudo, são os
recursos de origem empresarial mobilizados na rubrica do patrocínio
corporativo (corporate sponsorship). Seus objetivos, como todos sabem, é o
ganho simbólico, ou de imagem, que a associação a um evento de prestígio
pode oferecer a uma corporação e suas marcas (...) A rotinização e a
intensificação do patrocínio corporativo às artes, por sua vez, reclamam a
profissionalização de intermediários e a descoberta de novas possibilidades
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de lucro econômico nos mercados culturais. Até aí tudo bem; mas essa
nova fonte de recursos e a lógica de lucro que a anima põem séria questão:
quais são os efeitos disso sobre o tipo de cultura que é oferecida, a quem e
a que preço? Em suma, passa a ser necessário pensar o novo cenário
distinguindo-se a dinâmica cultural e seus efeitos sociais sob os
mencionados condicionamentos mercadológicos ou sem eles. A complicada
tendência de a cultura erudita ser envolvida na lógica da indústria cultural é
algo que merece análise cuidadosa. Vale muito a leitura de um estudo
sensível de Olivier Donnat (1994) - sociólogo francês especializado em
pesquisas quantitativas de hábitos e de comportamento cultural -, que
mostrou a duvidosa, mas crescentemente importante, função de
legitimação cultural que a mídia de massa vem assumindo". (Durand,
2001A:

Essa constatação nos lembra de forma consistente qual deve ser o centro

de análise do poder público, quando busca um equilíbrio entre Fundo Municipal,

cuja fonte é geralmente o financiamento público e a fundo perdido; e a Lei de

Incentivo, onde o pressuposto é de que o setor privado dá uma contrapartida no

investimento em cultura, aumentando assim o valor total investido , já que a

contrapartida do incentivador é um dinheiro extra-orçamentário para a área

cultural.

Esse equilíbrio a ser atingido, tem sido matéria de discussão por parte de

Legisladores do Município de São Paulo. O vereador Nabil Bonduki (PT), propôs

um projeto de Lei, em substituição à atual Lei de Incentivo, que trata exatamente

da criação de um Fundo Cultural, onde os recursos viriam de uma parcela dos

recursos captados pelos empreendedores que têm projetos aprovados. Essa

parcela varia de 5% a 19%, sendo que nestas circunstâncias a proposta é que o

incentivado r possa abater 100% do valor incentivado, além do percentual legal de

abatimento subir de 20% para 30%. De acordo com o vereador, essa forma é uma

saída para a democratização do acesso aos recursos captados, já que o grande

problema na captação é exatamente a concentração dos recursos em grandes

projetos ou projetos que dão maior visibilidade e retorno mercadológico.
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Conclusão

As leis de Incentivo no Brasil realmente começam a fazer parte do cotidiano tanto

de produtores quanto do setor público e incentivadores. Percebe-se, quando se

entra em contato com os que participam do processo, uma generalizada

familiaridade com as leis, o que até poucos anos atrás não existia. Hoje a

utilidade, as oportunidades e os limites das leis estão mais claros tanto para

produtores quanto para incentivadores.

Por outro lado, o setor público ainda necessita de análises e sugestões que

contribuam para uma modernização de procedimentos, processos e condutas

administrativas. Podemos notar, observando as Leis, os Decretos regulamentares

e as Portarias dos Municípios estudados no que diz respeito ao Incentivo Cultural,

observam-se diferenças de procedimento no manejo do Incentivo Municipal à

Cultura.

Observando-se as três Leis, de SP, RJ e BH, pode-se ver três formas

diferentes de funcionamento tanto das comissões municipais, quanto da forma de

cálculo de abatimentos e de procedimentos para controle da execução dos

projetos.

Nesse sentido todos os trâmites são altamente burocratizados, não apenas

por força da má fé daqueles que se utilizam da maquina estatal para benefícios

alheios ao próprio estado e à própria cultura de modo geral, quanto por inseri-Ia

dentro de um sistema de condutas marcado pelo enferrujamento operativo típico

dos modelos de estados centralizadores, tradicional no Brasil.

Em função dessa burocracia, muitos potenciais investidores desistem de

incentivar, por saberem que para tanto terão que se submeter a operações que

irão tomar-lhe um de seus mais valiosos capitais, o tempo. O mesmo se dá em

relação ao produtor, o que explica, em grande parte, a reclamação dos mesmos.
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As dificuldades desse plano, apesar de não estarem mediatizadas, e sim

serem reflexo de toda uma mentalidade cristalizada, podem ser atenuadas,

através do manejo dos fatores internos, diretamente tangíveis, posto que uma

dinamização no processo de patrocínio cultural e desse modo uma mobilização

financeira privada maior na área podem por sua vez forçar uma mudança geral na

política de interesses do país e de suas partículas administrativas no campo da

cultura.

Nesse sentido, se não podemos de uma só vez desmontar a máquina

burocrática inoperante, poderíamos ao menos cortar algumas das tarefas a que

incentivador e produtor têm que se submeter.

É possível fazer uma análise da situação atual pondo em relevo dois pontos:

as dificuldades encontradas na utilização das leis tanto por parte do produtor

cultural quanto do Incentivador; e as oportunidades de mudança e busca de

soluções concretas para aquelas dificuldades. Assim, a intenção desse estudo é a

busca de oportunidades de mudança (ou de melhora) nos procedimentos das leis

municipais de incentivo à cultura.

Dificuldades e oportunidades

o objetivo principal de análise foi a Lei de Incentivo à Cultura do Município de

São Paulo. Optamos por descrever as rotinas das leis do Rio e de Belo Horizonte

para podermos analisar os pontos positivos delas e assim ver o que elas têm de

aproveitável para S.Paulo.

Para disciplinar a comparação, distinguiremos cinco níveis diversos de

mudanças possíveis, segundo a instância da qual se deve, dentro das atribuições

legais e da organização administrativa, esperar providências:
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Mudanças que dependem de chefes que administram o dia-a-dia da Lei

(nível 1);

Mudanças que dependem do titular da SMC (nível 2);

Mudanças que dependem do executivo municipal em geral (incluindo a

autoridade financeira) (nível 3);

Mudanças que dependem de alteração legal, logo do legislativo municipal,

seja acionado pelo executivo ou por iniciativa de algum vereador (nível 4);

Mudanças que dependem de uma concepção diferente seja do universo

cultural, seja das formas de ação governamental, seja ainda da própria

relação de parceria público-privado (nível 5).

Assim, portanto, com o foco na lei paulistana e inspiração no conjunto do

material recolhido, as mudanças aqui sugeridas são as seguintes:

No âmbito das mudanças de nível 1, estão algumas rotinas administrativas

básicas flagrantemente anacrônicas. Primeiro, notamos que a própria rotina de

recepção dos projetos precisa ser mudada. Não existe um espaço físico aonde o

interessado se dirigir. Não há até hoje, por exemplo, um guichê de informações ou

de orientação sobre a Lei. Quando se chega ao 4° andar do Prédio da Secretaria

de Cultura, o -que se encontra é uma típica repartição pública nos moldes do mais

antiquado estereótipo que se pode fazer: diversas mesas e processos espalhados

pela sala. Falta uma sistemática de circulação ambiental de processos e rotinas.

Em Belo Horizonte, além de um balcão específico de informações, existe um bom

guia ou roteiro para a formatação de projetos.

o processo chega à apreciação da Comissão sem nenhuma preparação

prévia, como, por exemplo, uma análise físico-financeira mínima que aliviasse os

membros da comissão da procura de inconsistências ou erros formais de cálculo.

Mas, se os membros da comissão se vissem privados disso, não teriam o que

decidir, pois lhes é vedada a avaliação por mérito. No limite, a própria comissão
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seria dispensável caso houvesse a possibilidade de uma eficiência administrativa

em nível burocrático.

Além desses problemas relacionados com o processo de aprovação, temos

também o problema da prestação de contas. No que tange ao incentivador,

mesmo que a mudança necessária, qual seja a questão da base de cálculos do

imposto a pagar, não seja implementada imediatamente, poderiam ser

implementadas mudanças mínimas. Por exemplo, um mero software poderia

estar disponível e ser baixado da própria internet, no site da PMSP, programado

para o cálculo automático do imposto a ser pago para os contribuintes

incentivadores. Dessa forma, o contribuinte poderia entrar com o número do

projeto cultural aprovado e saber, pela rede, quanto deve pagar no próximo

recolhimento. Além do cálculo, o incentivador também poderia solicitar via rede a

emissão de um guia de recolhimento com o cálculo do IPTU ou ISS já calculado,

com os descontos aprovados em um número de projeto cultural, o que autorizaria

tal operação. Essa sugestão pode ser acolhida, pois já há tecnologia disponível no

site da prefeitura para tal mudança. Depende fundamentalmente de uma ação

coordenada pela própria Comissão, em parceria com a Secretaria da Cultura.

Quanto às rotinas de prestação de contas, é necessário com urgência em

São Paulo a busca de um esforço concentrado na atualização dos processos

finalizados e que devem ser analisados do ponto de vista não só contábil como

também de resultados, em termos de produtos culturais oferecidos à comunidade,

e público atingido por cada iniciativa. Aliás, os processos dos últimos 8 anos

estão todos amontoados em uma sala, sem nenhuma ordenação básica nem

identificação visível. Não há nenhum tipo de classificação, seja por área artística,

seja por ordem temporal de término. Ou seja, há uma grande quantidade de

documentos que estão desordenados, inúteis para uma avaliação imediata,

qualquer que seja ela. Apenas os processos finalizados nos dois últimos anos

foram até agora organizados, ao que parece unicamente por iniciativa espontânea

de membros da equipe.
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No nível 2 de mudanças, encontramos aquelas em que a Secretaria da

Cultura, em seu todo, poderia resolver a situação. Como exemplo temos o caso

da possibilidade, hoje inexistente, de o contribuinte que incentiva recolher seus

impostos na rede bancária, sem necessidade mesmo de ir à Secretaria de

Finanças. O último decreto regulamentar da lei Mendonça, publicado em fins de

2001, abre a possibilidade para essa forma de pagamento. Todavia, para

converter essa decisão em realidade deve haver um trabalho proativo da

Secretaria de Cultura no sentido propor a um banco que este receba o imposto

com o abatimento do incentivo. Essa possibilidade, ao que se sabe, está sendo

estudada pela Secretaria de Cultura em conjunto com a Secretaria de Finanças.

Outro problema que poderia ser resolvido no âmbito da própria SMC, é a

questão da forma de avaliação dos projetos. Como dissemos antes, apenas os

integrantes da CAAPC avaliam os projetos. Isso além de ser moroso é injusto com

um grupo de pessoas que nada ganha para isso. Uma possibilidade, é a formação

de um público de pareceristas na comunidade artística à semelhança dos

cientistas que apreciam projetos a pedido dos organismos de apoio, a partir do

momento em que são por eles financiados e se comprometem a dar pareceres,

como forma de retribuição.

No nível 3 - âmbito do Executivo Municipal em seu todo - uma sensível

melhora, no que tange ao uso do ISS, oferecer ao contribuinte a possibilidade de

saber antecipadamente quanto ele poderá deduzir mensalmente como incentivo.

Isso hoje em dia é impossível pois o cálculo e a dedução são posteriores à

obtenção da receita pelo contribuinte. Exemplo, um consultório médico que

deseje patrocinar um projeto no valor de mil e duzentos reais em janeiro, na

sistemática presente fica paralisado pois não sabe se ganhará o suficiente que

justifique o imposto no montante necessário a cobrir aquele incentivo. Com a

introdução dessa base de cálculos, o problema estará resolvido. O consultório

saberia que, de acordo com a média dos seis menores recolhimentos de ISS,
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durante os últimos doze meses, seus recursos seriam suficientes ou não para o

incentivo. O número de meses a considerar para a média também precisa

neutralizar a sazonal idade da receita e, portanto, dos impostos em cada subsetor

de serviços". Esse artifício facilitaria em muito o trâmite burocrático para o

incentivado r, criando um clima favorável para a contribuição para projetos

culturais.

No nível 4, das mudanças legais, que dependem do Legislativo, alguns

pontos podem ser abordados.

Primeiro temos a possibilidade de ampliação da base de contribuintes. No

caso da lei municipal de São Paulo, ao invés de apenas proprietários de imóveis

poderem contribuir com uma parcela de seu respectivo IPTU, essa possibilidade

poderia ser estendida aos inquilinos. No caso de Rio e BH, onde só pessoas

jurídicas podem contribuir com ISS, poderia haver uma ampliação deste

dispositivo para pessoas físicas que pagam ISS, médicos e engenheiros que são

tributados, o que parece representar uma transformação de pequena monta, na

prática pode facilitar em muito o acesso dos proponentes às fontes de recursos

disponíveis, principalmente nos projetos de pequena monta. Aliás, lembre-se que

nos EUA o grosso do financiamento às artes por via de incentivos fiscais provem

de pessoas físicas. (Durand, 2001A
)

Em segundo lugar, é possível introduzir na legislação algum fundo para

projetos que têm maior dificuldade de captação seja por utilizarem um repertório

cultural para público mais reduzido, seja por proporem iniciativas que supram

pontos de estrangulamento na vida cultural e que não atraem patrocinadores por

não gerar rendimento de mídia, como é o caso da concessão de bolsas para

iniciantes.

Essa inovação porém, não pode ser feita em sacrifício da margem de

contrapartida de recursos próprios que a legislação hoje exige ao incentivador. A

3 Percebeu-se que em Belo Horizonte, o cálculo sobre o faturamento de 3 meses é prejudicial a certos
segmentos, como os colégios particulares, que exatamente no período de férias não recolhem praticamente
nenhum ISS.
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comissão da lei poderia, por exemplo, pontuar os projetos pelo seu mérito e

considerar aqueles com pontuação mais elevada como os prioritários a serem

financiados pelo fundo.

Por último, temos a possibilidade da mudança na questão da avaliação do

mérito. Já existem parâmetros que possibilitam um melhor esclarecimento do que

seja um projeto com reconhecido mérito cultural. Dentro desse trabalho

descrevemos diversos parâmetros para isso (ver depoimento de L.Brant, na pg.

78).
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Anexos

Legislação de SÃO PAULO

LEI N° 10.923 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1990.
DECRETO N° 41.256, 17 DE OUTUBRO DE 2001
PORTARIA INTERSECRETARIAL SF/SMC N° 001/2001

Legislação do RIO DE JANEIRO

LEI N° 1940 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1992
DECRETO 12.077 DE 27 DE MAIO DE 1993

Legislação de BELO HORIZONTE

LEI N° 6.498 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993
DECRETO N° 10.621 DE 27 DE ABRIL DE 2001
EDITAL PARA INSCRiÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA 2001

LEI N° 10.923 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1990.

(Projeto de Lei n° 398/90, do Vereador Marcos Mendonça)
Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, no âmbito do
Município de São Paulo.

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em
sessão de 28 de dezembro de 1990, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, incentivo fiscal para
a realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoa física ou jurídica
domiciliada no Município.
1° - O incentivo fiscal referido no "caput " deste artigo corresponderá ao
recebimento, por parte do empreendedor de qualquer projeto cultural no
Município, seja através de doação, patrocínio ou investimento, de certificados
expedidos pelo Poder Público, correspondentes ao valor do incentivo autorizado
pelo Executivo.
2° - Os portadores dos certificados poderão utilizá-los para pagamento dos
impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISS e sobre a propriedade predial
e territorial urbana _ IPTU, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor devido a
cada incidência dos tributos.
3° - Para o pagamento referido no parágrafo anterior, o valor de face dos
certificados sofrerá desconto de 30% (trinta por cento).
4° - A Câmara Municipal de São Paulo fixará anualmente, o valor que deverá ser

75



usado como incentivo cultural, que não poderá ser inferior a 2% (dois por cento)
nem superior a 5% (cinco por cento) da receita proveniente do ISS e do IPTU.
5° - Para o exercício de 1991, fica estipulada a quantia equivalente a 5% (cinco
por cento) da receita proveniente do ISS e do IPTU, excluindo-se o valor destinado
ao FUNTRAN.

Art. 2° - São abrangidas por esta lei as seguintes áreas:
I - música e dança
II - teatro e circo
111 - cinema, fotografia e vídeo
IV - literatura
V - artes plásticas, artes gráficas e filatelia
VI - folclore e artesanato
VII - acervo e patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais.

Art. 3° - Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Cultura, de uma
Comissão, independente e autônoma, formada maioritariamente por
representantes do setor cultural a serem enumerados pelo Decreto
regulamentador da presente lei e por técnicos da administração municipal que
ficará incumbida da averiguação e da avaliação dos projetos culturais
apresentados.
1° - Os componentes da Comissão deverão ser pessoas de comprovada
idoneidade e de reconhecida notoriedade na área cultural.
2° - Aos membros da Comissão, que deverão ter um mandato de 1 (um) ano,
podendo ser reconduzidos, não será permitida a apresentação de projetos durante
o período de mandato, prevalecendo esta vedação até 2 (dois) anos após o
término do mesmo.
3° - A Comissão terá por finalidade analisar exclusivamente o aspecto
orçamentário do projeto, sendo-lhe vedado se manifestar sobre o mérito do
mesmo.
4° - Terão prioridade os projetos apresentados que já contenham a intenção de
contribuintes incentivadores de participarem do mesmo.
5° - O Executivo deverá fixar o limite máximo de incentivo a ser concedido por
projeto, individualmente.
6° - Uma parcela dos recursos a serem destinados ao incentivo deverá ser
destinada para a aquisição de ingressos.

Art. 4° - Para a obtenção do incentivo referido no artigo Art. 10, deverá o
empreendedor apresentar à Comissão cópia do projeto cultural, explicando os
objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos, para fins de fixação do
valor do incentivo e fiscalização posterior.

Art. 5° - Aprovado o projeto o Executivo providenciará a emissão dos respectivos
certificados para a obtenção do incentivo fiscal.

Art. 6° - Os certificados referidos no artigo 1° terão prazo de validade, para sua
utilização, de 2 (dois) anos, a contar de sua expedição, corrigidos mensalmente
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pelos mesmos índices aplicáveis na correção do imposto.

Art. r -Além das sanções penais cabíveis, será multado em 10 (dez) vezes o
valor incentivado o empreendedor que não comprovar a correta aplicação desta
lei, por dolo, desvio do objetivo e/ou dos recursos.

Art. 8° - As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura
poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda documentação referentes aos
projetos culturais beneficiados por esta lei.

Art. 9° - As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta lei, serão
apresentadas, prioritariamente, no âmbito territorial do Município, devendo constar
a divulgação do apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo.

Art. 10° - Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Cultura, do
Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC.

Art. 11° - Constituirão receitas do FEPAC, além das provenientes de dotações
orçamentárias e de incentivos fiscais, os preços de cessão dos Corpos Estáveis,
teatros e espaços culturais municipais, suas rendas de bilheteria, quando não
revertidas a título de cachês, a direitos autorais e à venda de livros ou outras
publicações e trabalhos gráficos editados ou co-editados pela Secretaria Municipal
de Cultura, aos patrocínios recebidos à participação na produção de filmes e
vídeos, à arrecadação de preços públicos originados na prestação de serviços
pela Secretaria e de multas aplicadas em conseqüência de danos praticados a
bens artísticos e culturais e a bens imóveis de valor histórico, quando não seja
receita do CONPRESP, o rendimento proveniente da aplicação de seus recursos
disponíveis, além de outras rendas eventuais.

Art. 12° - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua vigência.

Art. 13° - Esta lei entrará em vigor na data sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

DECRETO N° 41.256,17 DE OUTUBRO DE 2001
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Regulamenta a Lei n° 10.923, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras
providências.
MARTA SUPLlCY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1° - O incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, a ser concedido
a pessoa física ou jurídica domiciliada no Município de São Paulo, é disciplinado
pela Lei n° 10.923, de 30 de dezembro de 1990, e pelo presente decreto.
Art. 2° - Para os efeitos deste decreto, entende-se por:
I - empreendedor: a pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município de São
Paulo, diretamente responsável pela realização do projeto cultural incentivado;
11 - contribuinte incentivado r: o contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS, ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, no Município de
São Paulo, que tenha transferido recursos para a realização de projeto cultural
incentivado, através de doação, patrocínio ou investimento;
111 - doação: a transferência de recursos aos empreendedores, para a realização
de projetos culturais, sem quaisquer finalidades promocionais, publicitárias ou de
retorno financeiro;
IV - patrocínio: a transferência de recursos aos empreendedores, para a
realização de projetos culturais, com finalidades exclusivamente promocionais,
publicitárias, ou de retorno institucional;
V - investimento: a transferência de recursos aos empreendedores, para a
realização de projetos culturais, com vistas à participação nos seus resultados
financeiros.
Art. 3° - O incentivo fiscal referido no artigo 1° deste decreto será comprovado por
certificado expedido pela Secretaria Municipal de Cultura e entregue ao
contribuinte incentivado r, do qual constarão os seguintes dados:
I - identificação do projeto e de seu empreendedor;
II - valor do incentivo autorizado;
111 - data de sua expedição e prazo de validade;
IV - nome, número do CNPJ ou do CPF do contribuinte incentivador;
V - valor dos recursos transferidos;
VI - número do CCM (Cadastro de Contribuinte Municipal);
VII - número do contribuinte do IPTU.
§ 1° - O certificado a que se refere o "caput" deste artigo é intransferível e será
expedido mediante a apresentação, pelo empreendedor, do comprovante de
depósito, em conta corrente vinculada ao projeto cultural apresentado, do valor
dos recursos transferidos pelo incentivado r, realizado na forma e segundo os
critérios a serem definidos pelas Secretarias Municipais de Finanças e
Desenvolvimento Econômico e de Cultura, por meio de portaria intersecretarial.
§ 2° - O valor do incentivo autorizado poderá ser transferido ao empreendedor
parceladamente, por um mesmo incentivado r, ou fracionadamente, por diferentes
incentivadores.
§ 3° - Todos os certificados de incentivo serão objeto de registro, para fins de
controle pela Comissão de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais -
CAAPC, de que trata o artigo 12 do presente decreto.
Art. 4° - O empreendedor indicará o incentivado r ou, na hipótese de
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fracionamento, apresentará a relação circunstanciada dos contribuintes
incentivadores, no prazo de 90 (noventa) dias contados da aprovação do projeto
pela Comissão.
§ 1° - O prazo estabelecido no "caput" poderá ser prorrogado a critério da
Comissão de que trata o artigo 12, que decidirá após ouvida sua Secretaria
Executiva, prevista no artigo 16 deste decreto.
§ 2° - O fato de o empreendedor não obter a totalidade do valor do incentivo no
prazo estipulado no "caput" deste artigo não o exonerará de realizar o projeto
aprovado pela Comissão.
Art. 5° - O contribuinte incentivado r, observado o prazo de validade do benefício,
poderá utilizar 70% (setenta por cento) do valor de seu certificado para pagamento
de até 20% (vinte por cento) do IPTU ou do ISS por ele devidos, a cada
recolhimento, desde que os débitos não estejam inscritos na Dívida Ativa.
Parágrafo único - No caso de estar vencido o imposto, o valor do certificado será
aproveitado apenas para o pagamento do seu montante corrigido, dele excluídos a
multa e os juros de mora.
Art. 6° - O valor facial dos certificados será expresso em reais.
Art. 7° - O total dos incentivos autorizados pela Secretaria Municipal de Cultura,
anualmente, não poderá exceder o valor aprovado pela Câmara Municipal.
Art. 8° - Poderão ser incentivados, atendidos os interesses da política cultural do
Município, projetos culturais abrangidos nas seguintes áreas:
I - artes cênicas (teatro, circo e danças);
11 - artes visuais (fotografia, artes plásticas, "design" e artes gráficas);
111 - cinema e vídeo;
IV - literatura e bibliotecas;
V - música;
VI - crítica e formação cultural (arte-educação, história e crítica da arte, pesquisa
na área artística e formação artística em geral);
VII - patrimônio histórico e cultural (centros culturais, museus, folclore, artesanato,
acervos e patrimônio histórico).
Art. 9° - Somente serão objeto de incentivo os projetos culturais que visem à
exibição, utilização e circulação pública dos bens culturais deles resultantes,
sendo vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções
particulares.
Art. 10 - Os incentivos da Lei n° 10.923, de 30 de dezembro de 1990, aplicam-se
também a projetos culturais da Administração Pública Direta ou Indireta,
obedecido, na sua apreciação, o procedimento previsto neste decreto.
Art. 11 - As obras resultantes de projetos culturais beneficiados pela Lei n° 10.923,
de 30 de dezembro de 1990, deverão ser apresentadas, no âmbito territorial do
Município, devendo constar, em todo seu circuito de apresentações, a divulgação
do apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo, segundo a
normativa de divulgação a ser fornecida pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 12 - Fica criada a Comissão de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais
- CAAPC, integrada por representantes do setor cultural e por técnicos da
Administração Municipal, que deverá averiguar, avaliar e analisar os projetos a ela
apresentados, na forma de seu regimento interno, previsto no artigo 15 deste
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decreto.
Art. 13 - A Comissão será composta por 13 (treze) membros de comprovada
idoneidade e de reconhecida notoriedade na área cultural, assim escolhidos pelo
titular da Secretaria Municipal de Cultura: 7 (sete) entre os indicados, em cada
uma das áreas, pelas entidades do setor cultural a que se refere o artigo 14 deste
decreto e 6 (seis) de livre escolha do titular da Secretaria Municipal de Cultura.
Parágrafo único - A Comissão será presidida por um coordenador, nomeado pelo
titular da Secretaria Municipal de Cultura, ao qual se subordinará a Secretaria
Executiva da Comissão.
Art. 14 - As entidades e instituições que poderão participar do processo seletivo
dos projetos culturais, escolhidas por sua representatividade, pluralidade e
atuação no processo cultural, serão definidas em portaria da Secretaria Municipal
de Cultura, devendo as interessadas cadastrar-se na Secretaria Municipal de
Cultura, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da publicação
deste decreto.
§ 1° - Somente poderão cadastrar-se entidades, sindicatos, instituições ou
associações civis sem fins lucrativos, de objetivos e atuação prioritariamente
culturais, representantes dos trabalhadores e dos produtores culturais.
§ 2° - É condição para o cadastramento, que a entidade, sindicato, instituição ou
associação civil, tenha sede no Município de São Paulo, ou nele mantenha seção,
quando se tratar de entidade de âmbito estadual, regional ou nacional.
§ 3° - O requerimento para o cadastramento previsto no "caput" deste artigo será
formulado por escrito e instruído com cópia do estatuto da requerente,
devidamente registrado, da ata da eleição de sua diretoria ou de documento
equivalente, e de uma relação circunstanciada das atividades, de molde a
comprovar sua efetiva atuação.
§ 4° - A Secretaria Municipal de Cultura fará publicar, no Diário Oficial do
Município e em 3 (três) jornais de grande circulação, convocação às entidades
interessadas em cadastrar-se no processo seletivo da Comissão.
§ 5° - A Secretaria Municipal de Cultura fará publicar no Diário Oficial do Município
a relação das inscrições deferidas, assinalando, na mesma oportunidade, prazo de
15 (quinze) dias às interessadas para indicação de 2 (dois) nomes, por parte de
cada uma delas, para a composição da Comissão de Averiguação e Avaliação de
Projetos Culturais (CAAPC).
§ 6° - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Secretaria Municipal
de Cultura fará publicar, no prazo de 3 (três) dias úteis, no Diário Oficial do
Município, o nome dos 7 (sete) escolhidos entre as indicações das entidades, dos
6 (seis) escolhidos livremente pelo titular da Secretaria Municipal de Cultural e do
coordenador.
§ 7° - Cada entidade, sindicato, instituição ou associação civil poderá inscrever-se
em apenas uma das seguintes áreas culturais:
I - artes cênicas (teatro, circo e danças);
li - artes visuais (fotografia, artes plásticas, "design" e artes gráficas);
111 - cinema e vídeo;
IV - literatura e bibliotecas;
V - música;
VI - crítica e formação cultural (arte-educação, história e crítica da arte, pesquisa
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na área artística e formação artística em geral);
VII - patrimônio histórico e cultural (centros culturais, museus, folclore, artesanato,
acervos e patrimônio histórico).
Art. 15 - A Comissão terá seu funcionamento disciplinado por regimento interno
próprio, a ser elaborado no prazo de 15 (quinze) dias após a posse de seus
membros.
§ 1° - Do regimento interno da Comissão deverão constar, entre outras normas, o
cronograma de reuniões, a forma de convocação, as normas para recebimento,
análise e avaliação dos projetos culturais a serem previstas nos editais e em
outros procedimentos necessários ao seu funcionamento, observado o disposto
neste decreto.
§ 2° - Os membros da Comissão terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser
reconduzidos.
§ 3° - Não será permitido aos membros da Comissão, como pessoas físicas ou
jurídicas, durante o período do mandato e até 1 (um) ano depois de seu término,
apresentar projetos para incentivos, por si ou por interposta pessoa.
§ 4° - A proibição prevista no parágrafo anterior aplica-se unicamente aos
membros da Comissão, não se estendendo às entidades ou instituições públicas
ou privadas que os indicaram ou designaram.
§ 5° - Perderá o mandato o membro da Comissão que se omitir injustificadamente
na apresentação de parecer com relação a 3 (três) projetos que lhe tenham sido
distribuídos.
§ 6° - Na hipótese do parágrafo anterior, em se tratando de servidor municipal,
além da perda do mandato, será ele substituído e responsabilizado, se for o caso.
Art. 16 - A Comissão terá uma Secretaria Executiva, organizada pela Secretaria
Municipal de Cultura, com o apoio operacional fornecido pela Secretaria do
Governo Municipal, e as seguintes atribuições:
I - analisar os projetos nos aspectos orçamentário e documental;
11 - manter banco de dados dos projetos e cadastro de entidades e instituições
culturais, empreendedores e incentivadores;
III - acompanhar e controlar a execução dos projetos e a prestação de contas;
IV - fiscalizar o atendimento das condições necessárias ao cumprimento da
legislação que rege a matéria.
Parágrafo único - Para a execução dessas atribuições a Secretaria Executiva será
integrada, ainda, por 3 (três) contadores da Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico (1 do Departamento do Tesouro e 2 do Gabinete do
Secretário) e por 1 (um) procurador, designado pelo titular da Secretaria dos
Negócios Jurídicos, para análise dos projetos que suscitem dúvidas sobre sua
legalidade.
Art. 17 - Caberá à Secretaria Executiva a elaboração de pareceres técnicos ou a
realização de consultorias orçamentárias, inclusive propondo a contratação de
auditoria externa, justificadamente.
Art. 18 - A Secretaria Municipal de Cultura, em consonância com a Comissão, fará
publicar, no mês de fevereiro de cada ano e com validade até o final do exercício
financeiro correspondente, edital convocatório para os empreendedores
apresentarem seus projetos.
Parágrafo único - Os projetos apresentados durante o prazo referido no "caput"
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deste artigo serão julgados pela Comissão em reuniões periodicamente
realizadas, atendida a ordem cronológica de entrada.
Art. 19 - A Comissão fará publicar no Diário Oficial do Município relação completa,
sob forma de extrato, de todos os projetos inscritos.
Art. 20 - Atendido o disposto neste decreto, a Comissão se reunirá para averiguar
e avaliar os projetos culturais apresentados, analisando em especial a pertinência
cultural e sua relação custo/benefício.
Art. 21 - Cabe à Comissão, feita a análise dos projetos, determinar os prazos em
que o empreendedor deverá efetuar a prestação de contas à Administração,
atendidos os termos do edital e do regimento interno.
§ 1° - A data determinada pela Comissão não poderá exceder a 60 (sessenta)
dias, contados a partir do encerramento do projeto, ou das respectivas etapas, nos
casos de prestação de contas parciais.
§ 2° - A Comissão ficará impedida de aprovar novo projeto de um mesmo
empreendedor, cuja prestação de contas de projeto anterior não tenha sido
aprovada.
§ 3° - O saldo do incentivo deferido e não utilizado, dentro do prazo previsto no
projeto aprovado do empreendedor, reverterá, após prestação de contas, para o
Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais e seu Banco de Projetos.
Art. 22 - Os projetos culturais poderão ser incentivados parcialmente, mediante
prévia consulta à Comissão e ao empreendedor com sua necessária
aquiescência, obedecidos os prazos de que trata o artigo 4° deste decreto.
Parágrafo único - Para cada incentivo parcial, deverá ser analisado um Termo de
Aditamento, contemplando as alterações, quando houver, no Termo de
Responsabilidade inicial, mantendo-se a data de prestação de contas fixada no
Termo Inicial.
Art. 23 - Analisado o orçamento apresentado pelo empreendedor, não será
qualificado o projeto cujo orçamento seja inferior ao montante solicitado, inviabilize
evidentemente a realização do projeto ou comprometa a sua integridade.
Art. 24 - Concluído o trabalho da Comissão, esta encaminhará à Secretaria
Municipal de Cultura as suas decisões, nos prazos estabelecidos, para a devida
publicação, respeitados os critérios jurídicos e de pertinência cultural.
Art. 25 - A Secretaria Municipal de Cultura poderá encaminhar à Secretaria dos
Negócios Jurídicos, de ofício ou por solicitação da Comissão, os projetos de cuja
análise resultem dúvidas quanto à legalidade.
Art. 26 - Competirá à Comissão, conjuntamente com a Secretaria Municipal de
Cultura e a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, a fiscalização
do exato cumprimento das obrigações assumidas pelo empreendedor, cujo projeto
for beneficiado, nos termos da Lei n° 10.923, de 30 de dezembro de 1990.
Art. 27 - Ao empreendedor que não aplicar corretamente o valor incentivado,
agindo com dolo ou acarretando desvio do objetivo ou dos recursos, será aplicada
multa de até 10 (dez) vezes o referido valor, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
Parágrafo único - Não configurado o dolo descrito no "caput" deste artigo, será
aplicada multa de até 2 (duas) vezes o valor incentivado.
Art. 28 - Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Cultura aplicar as
penalidades cabíveis, bem como comunicar o fato ao titular da Secretaria dos
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Negócios Jurídicos, para a adoção das providências pertinentes, inclusive no
âmbito penal.
Art. 29 - A Comissão, a Administração Pública e o contribuinte incentivado r não
responderão solidariamente por quaisquer violações de dispositivos legais, ou
descumprimento das normas fixadas nos editais, de qualquer natureza, cometidas
pelo empreendedor, na realização de um projeto cultural incentivado, salvo dolo
comprovado.
Art. 30 - Se for apurado, no processo correspondente, que o contribuinte
incentivador concorreu para que o empreendedor fraudasse a regular aplicação
dos recursos, aquele responderá juntamente com este, sujeitando-se às mesmas
penalidades.
Art. 31 - As entidades de classe devidamente cadastradas e representativas dos
diversos segmentos da cultura poderão ter acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos culturais beneficiados pelo incentivo.
§ 10

- O acesso deverá ser requerido à Comissão, mediante justificativa dos
interesses e qualificação dos representantes da entidade.
§ 20

- O exame da documentação far-se-á em horário e data designados, no
recinto da Comissão, após notificação do empreendedor, que poderá também
estar presente, se assim o desejar.
Art. 32 - O valor das importâncias transferidas pelo contribuinte incentivado r
deverá ser totalmente aplicado no projeto que se vincular ao certificado de
incentivo utilizado.
Parágrafo único - Comprovar-se-á a aplicação das importâncias transferidas pelo
incentivador ao projeto, mediante a apresentação, pelo empreendedor, das notas
fiscais ou documentos hábeis a corroborar as despesas realizadas, que deverão
corresponder ainda às rubricas do orçamento, aprovado pela Comissão.
Art. 33 - As Secretarias Municipais de Finanças e Desenvolvimento Econômico e
de Cultura estabelecerão, por meio de portaria, o fluxo dos procedimentos para
obtenção do incentivo e sua utilização no pagamento de impostos.
Art. 34 - Concluídos os trabalhos e aprovados os projetos culturais, a Comissão os
encaminhará à Secretaria Municipal de Cultura, nos prazos estabelecidos, para
homologação do titular daquela Pasta.
Art. 35 - O recurso, objeto de projeto cultural incentivado, não poderá ser
repassado à pessoa ou instituição vinculada ao agente.
§ 10

- Consideram-se vinculadas ao incentivador:
a) a pessoa jurídica da qual seja titular administrador, gerente acionista ou sócio,
na data da operação, ou nos doze meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até terceiro grau, inclusive os afins e os dependentes ou
dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoas jurídicas
vinculadas, nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica da qual o doador seja sócio.
§ 20 - Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos,
criadas pelo incentivado r, desde que devidamente constituídas na forma da
legislação em vigor.
Art. 36 - Os recursos provenientes de incentivos deverão ser depositados e
movimentados em conta bancária específica, em nome do empreendedor e a
respectiva prestação de contas deverá observar as normas a serem definidas em
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portaria, bem como a legislação em vigor.
Parágrafo único - Não serão consideradas, para fim de comprovação do incentivo,
as contribuições em relação às quais não se observe a determinação do "caput"
deste artigo.
Art. 37 - Os recursos dos incentivos poderão ser objeto de convênio a ser firmado
entre a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico e uma instituição
bancária, para sua movimentação.
Art. 38 - Para evitar paralelismo e duplicidade no apoio aos projetos culturais
incentivados, o empreendedor deverá informar se o projeto está recebendo apoio
financeiro de outras esferas de Governo, devendo, para esses casos, elaborar um
demonstrativo dos recursos recebidos das diversas fontes.
§ 1° - Não se considera duplicidade ou paralelismo a agregação de recursos nos
diferentes níveis de Governo para cobertura financeira do projeto, desde que o
somatório das importâncias captadas nas várias esferas não ultrapasse o seu
valor total.
§ 2° - A omissão de informação relativa ao recebimento de apoio financeiro de
quaisquer outras fontes sujeitará o empreendedor às sanções previstas na
legislação em vigor.
Art. 39 - A aprovação final da prestação de contas será de competência do titular
da Secretaria Municipal de Cultura, mediante despacho publicado no Diário Oficial
do Município.
Art. 40 - No corrente exercício, as despesas decorrentes da execução deste
decreto correrão por conta da dotação orçamentária 28.25.08.48.247.8686 -
"Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais", suplementada se
necessário.
Parágrafo único - Nos exercícios subseqüentes serão consignadas dotações
específicas nos orçamentos anuais.
Art. 41 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente os Decretos nOs29.684, de 17 de abril de
1991,31.386, de 31 de março de 1992, 32.186, de 9 de setembro de 1992,
35.570, de 6 de outubro de 1995 e 37.954, de 10 de maio de 1999.
PREFEITURA DOMUNICIPIO DE SÃO PAULO, aos 17 de outubro de 2001,448°
da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLlCY, PREFEITA
ANNA EMILlA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Urbano
MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA GARCIA, Secretário Municipal de Cultura
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 17 de outubro de 2001.
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal
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OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com
fundamento no disposto no artigo 33 do Decreto n° 41.256 de 17 de outubro de
2001,
RESOLVEM ESTABELECER OS PROCEDIMENTOS A SEGUIR
1 - A Comissão de Averiguação e Avaliação de Projetos Culturais - CAAPC, uma
vez aprovado um projeto cultural e o incentivado r ou incentivadores determinará o
valor do incentivo a ser concedido, os prazos de realização desse projeto e a
forma de sua prestação de contas, encaminhando o processo administrativo à
Secretaria Municipal de Cultura, que fará publicar essa decisão no Diário Oficial do
Município.
2 - Publicada a decisão a que se refere o item anterior, o empreendedor deverá,
no prazo assinalado no respectivo edital, firmar na Secretaria Municipal de Cultura
o competente Termo de Responsabilidade, do qual constarão as condições de
execução do projeto e da aplicação dos recursos a serem recebidos dos
incentivadores, o prazo para prestação de contas, as penalidades estipuladas,
bem como outras especificações que se façam necessárias.
3 - Após a aprovação do projeto será constituído processo contendo cópia do
projeto incentivado, publicação da decisão da CAAPC, Termo de
Responsabilidade, documento firmado entre o empreendedor e o incentivado r ou
incentivadores demonstrando a intenção de doação de recurso, patrocínio ou
investimento ao projeto incentivado; desse documento deverá constar nome do
incentivado r, cópia do RG ou registro comercial, CNPJ ou CPF, comprovante de
cadastro de IPTU (cópia reprográfica das duas primeiras folhas do carnê de
notificação relativo ao exercício) e/ou do ISS (cópia ou indicação do número do
CCM) e o valor dos recursos a serem por ele(s) transferidos.
4 - Este processo, será encaminhado a Área Contábil da Unidade Orçamentária
competente, para a emissão de Nota de Reserva do recurso orçamentário em
nome do projeto incentivado, no montante equivalente a 70% do incentivo
concedido e ao valor estimado para atender suas atualizações.
4.1 - A estimativa de que trata o item 4 será feita tomando-se como referencial a
variação do índice que estiver sendo utilizado, na ocasião, para atualização do
valor dos tributos municipais.
5 - A aprovação prevista no item 1, não poderá exceder a 20 de dezembro de
cada exercício, sob pena de perda da dotação correspondente, em face do tempo
necessário ao processamento do empenho e do princípio da anualidade do
orçamento.
5.1 - Com base na relação de compromisso dos incentivadores apresentada pelo
empreendedor, o titular da Unidade Orçamentária, fundamentado no dispositivo
legal que ampara a despesa, autorizará o empenho do recurso.
6 - Em seguida, a Área Contábil da Unidade Orçamentária competente, observada
a reserva de que trata o item 4, emitirá Notas de Empenho em nome de cada
contribuinte incentivador, sendo uma do tipo 003, no valor de 70% dos recursos a
serem por ele transferidos ao empreendedor, e uma tipo 004, no valor estimado
para as atualizações.
7 - Comprovada a efetiva transferência dos recursos ao empreendedor, a
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Secretaria Municipal de Cultura emitirá os certificados em nome dos contribuintes
incentivadores, contendo o CNPJ ou CPF do incentivado r, o valor dos recursos
transferidos, o nome do projeto incentivado, a data de sua expedição e o prazo de
validade de sua utilização exclusivamente para eventual pagamento do IPTU ou
ISS relativo a esse contribuinte, bem como contendo cláusula que condicione o
início de sua-validade à data da emissão do certificado.
8 - Compete a Área Contábil da Unidade Orçamentária da Secretária Municipal de
Cultura:
a) registrar os certificados emitidos;
b) controlar o saldo do valor do incentivo, assim como o seu prazo de validade;
c) comparar os documentos apresentados pelo contribuinte incentivado r com os
dados constantes do certificado registrado, para propiciar-lhe a utilização do
benefício;
d) efetuar os cálculos aritméticos para apurar o valor tributário, a ser quitado com
o incentivo, e determinar o valor atualizado deste;
e) emitir a Nota de Liquidação e Pagamento, para atender à utilização do incentivo
no pagamento dos impostos do contribuinte incentivado r;
f) informar ao contribuinte incentivado r a data prevista na Nota de Liquidação e
Pagamento para a quitação do IPTU e ISS junto ao Departamento do Tesouro,
que deverá ser a data do vencimento do imposto.
8.1 - A Área Contábil da Unidade Orçamentária da Secretária Municipal de Cultura
autuará processo de pagamento contendo os cálculos, o certificado, a Nota de
Liquidação e Pagamento, bem como demais elementos necessários, e o
encaminhará ao Departamento do Tesouro com antecedência de 02 (dois) dias
úteis antes da data prevista constante da Nota de Liquidação e Pagamento,
devidamente identificado com a palavra "INCENTIVO";
a) à contracapa do processo de pagamento deverá estar apenso envelope
fechado com a documentação relativa ao IPTU e/ou DARM/DAMSP do ISS,
devidamente totalizados em lotes com até 50 documentos, contendo indicação da
quantidade de documentos e o valor total, bem como deverá estar rubricado.
9 - Para usufruir do benefício fiscal, o contribuinte incentivado r, deverá
comparecer na Unidade Orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura,
portando o seu certificado, CNPJ ou CPF, RG, o carnê do IPTU e/ou
DARM/DAMSP do ISS e respectivo CCM, local onde serão feitos os cálculos
necessários na forma prevista no item 9.
9.1 - O carnê do IPTU deverá estar em nome do contribuinte incentivado r ou, ao
menos, este deverá apresentar documentos que demonstrem ser o imóvel de sua
propriedade.
9.2 - Em se tratando do ISS, o contribuinte deverá demonstrar que o(s) CCM(s) é
(são) a ele vinculado(s).
9.3 - Consoante estabelece o artigo 5° do Decreto n° 41.256 de 17.10.2001, o
contribuinte incentivador não terá direito a usufruir do benefício fiscal na hipótese
do(s) imposto(s) estar(em) inscrito(s) na Dívida Ativa.
9.4 - Caberá ao contribuinte incentivado r conferir os cálculos recebidos da SMC,
relativo à diferença a ser complementada entre o valor do incentivo e o valor do
IPTU e/ou ISS a ser pago.
9.5 - Nenhum impedimento técnico ou administrativo na concessão do incentivo
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fiscal, eximirá o contribuinte incentivado r do pagamento de seu imposto na data
prevista ou quando após, com as devidas atualizações e multa.
10 - O pagamento de até 20% do IPTU poderá ser feito em uma única vez, eis que
a incidência desse tributo é anual, e o do ISS, conforme for a sua incidência
(anual, mensal ou eventual), devendo, em qualquer hipótese, o contribuinte
incentivador complementar o pagamento dos valores vencidos ou que se vencem
naquela data de forma a poder receber a quitação total das parcelas do carnê
abrangidos pelos 20% incentivados ou do DARM/DAMSP do ISS.
11 - No caso de restar crédito ao contribuinte incentivado r, poderá ele aproveitá-lo
posteriormente, dentro do prazo de validade de seu certificado, para pagamento
de outras parcelas devidas e não pagas daquele exercício ou de exercícios
posteriores.
11.1 - Em nenhuma hipótese o incentivo deverá servir de fundamento para
restituição de valores já pagos pelo contribuinte.
12 - Os empenhos de um exercício ficarão em aberto durante o prazo de sua
validade 02 (dois) anos, podendo ser emitidas Notas de Liquidação e Pagamento
nos "exercícios seguintes", à conta de restos a pagar, eis que a despesa se
considera realizada no momento da efetiva transferência dos recursos pelos
contribuintes incentivadores (art. 1° da Lei 11.087, de 09.09.1991).
12.1 - Compete ao Departamento da Contadoria a adoção das providências
necessárias para que os recursos empenhados permaneçam disponíveis para
liquidação no período mencionado item 12.
12.2 - O Departamento da Contadoria providenciará ainda a inclusão de itens
específicos para a despesa relativa aos incentivos, mediante solicitação da
Unidade Responsável pelo controle dessa despesa.
13 - Esgotados os recursos empenhados, ou encerrado o prazo de validade para a
utilização do incentivo, a Área Contábil da Unidade Orçamentária competente,
cancelará previamente, os saldos dos empenhos.
14 - DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR
14.1 - Todas as pessoas físicas ou jurídicas que receberem os incentivos culturais
previstos na lei 10.923/90, estão obrigadas a prestar contas junto à CAAPC.
14.2 - O Empreendedor obriga-se a:
14.2.1 - Providenciar a abertura de conta bancária específica para o projeto
cultural, destinada à movimentação dos recursos recebidos do incentivado r;
14.2.2 - Utilizar os recursos recebidos bem como as eventuais rentabilidade
auferidas com a aplicação no mercado financeiro, exclusivamente no projeto
cultural aprovado pela CAAPC;
14.2.3 - Recolher a favor do Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
- FEPAC, através de Guia de Arrecadação - modelo 99T emitida pela CAAPC, o
saldo positivo entre o total dos recursos recebidos, acrescido do resultado das
aplicações financeiras, menos as despesas efetivamente realizadas, deduzidas
eventuais glosas;
14.2.4 - Submeter-se a qualquer tempo à fiscalização técnica e financeira de
órgãos municipais competentes, franqueando-lhes o exame dos livros contábeis e
documentos fiscais utilizados na prestação de contas;
14.2.5 - Prestar contas à CAAPC nas condições definidas no Termo de
Responsabilidade, bem como nas condições estabelecidas nesta portaria.
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15 - DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1 - O processo mencionado no item 1 desta Portaria, deverá ser instruído,
obrigatoriamente, com os seguintes documentos:
15.1.1 - Cópia da publicação no DOM, do comunicado da SMC contendo a
composição do colegiado da CAAPC;
15.1.2 - Cópia integral da publicação no DOM, do Edital Único do exercício em
que se inscreveu o projeto cultural objeto da prestação de contas;
15.1.3 - Requerimento de solicitação dos benefícios previstos na Lei n° 10.923, de
30 de dezembro de 1990 (Pedido de Inscrição);
15.1.4 - Parecer do Conselheiro relator que analisou e propôs a aceitação do
projeto em questão, no momento de sua qualificação, identificando-se quando de
sua assinatura;
15.1.5 - Cópia do projeto cultural e orçamento detalhado (itens e subitens de
despesas), nos termos do edital;
15.1.6 - Cópia da publicação no DOM, da pré-qualificação do projeto cultural com
seu respectivo valor;
15.1.7 - Cópia do Certificado Declaratório;
15.1.8 - Cópia do cartão de inscrição do empreendedor e do contribuinte
incentivado r no Cadastro de Pessoas Física - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ (frente e verso), conforme o caso, se pessoa física ou
pessoa jurídica;
15.1.9 - Cópias da certidão de inexistência de débito para com o Sistema de
Seguridade Social e das certidões de regularidade de situação quanto aos
encargos tributários federais, estaduais e municipais, do empreendedor e do
contribuinte incentivador ..
15.1.10 - Cópia do cartão de inscrição do empreendedor no Cadastro do
Contribuinte Mobiliário - CCM;
15.1.11 - Cópia dos documentos de aprovação, nos órgãos públicos competentes,
das obras referente a projetos culturais de reforma, restauração e construção;
15.1.11.1 - No caso do projeto cultural de restauro de bem tombado ou em
processo de tombamento, o projeto completo de restauro, arquitetura e
complementares deverá obter aprovação junto ao DPH, CONDEPHAAT ou
IPHAN.
15.1.12 - Cópia do Termo de Compromisso, devidamente assinado e datado;
15.1.13 - Cópia da publicação no DOM, da aprovação do projeto cultural com seu
respectivo valor;
15.1.14 - Cópia da publicação no DOM, da homologação do projeto cultural;
15.1.15 - Cópia de documento comprobatório da abertura da conta corrente
específica para o projeto cultural aprovado;
15.1.16 - Cópia do Termo de Responsabilidade, devidamente assinado, conforme
modelo "ANEXO I";
15.1.17 - Cópia da Carta de Repasse e dos Recibos de Depósitos efetuados pelo
incentivado r, na conta específica do projeto cultural;
15.1.18 - Cópia do Certificado de Incentivador;
15.1.19 - Cópia da Nota de Reserva;
15.1.20 - Cópia da Nota de Empenho;
15.1.21 - Cópia das Notas de Liquidação e Pagamento.
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15.1.22 - Demonstrativo dos recursos recebidos de outras esferas
governamentais, perfazendo o valor total do projeto cultural;
15.1.23 - Cópia dos extratos bancários, referente à conta corrente específica do
projeto cultural incentivado e seus rendimentos de aplicações financeiras, que
comprovem a movimentação de recursos, desde o período do recebimento do
numerário até o último gasto, com saldo zerado;
16 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
16.1 - O empreendedor do projeto cultural deverá apresentar a documentação
necessária das despesas realizadas, acompanhada dos extratos bancários da
conta específica para movimentação do recurso, submetendo-a à CAAPC, até 60
(sessenta) dias após o encerramento do projeto.
16.1.1 - No caso de projetos culturais na modalidade li (desenvolvido em fases),
deverá apresentar prestações de contas parciais até 60 (sessenta) dias após o
encerramento de cada fase, observada a legislação específica.
16.2 - A CAAPC, ao receber a prestação de contas, deverá evidenciar a "data" de
assinatura no Termo de Responsabilidade, conforme modelo "ANEXO I", com
aposição de carimbo identificando a pessoa que deu o recebimento,
providenciando em seguida a junção dessa documentação no respectivo
processo.
16.3 - A prestação de contas deverá ser acompanhada de ofício, no qual, o
empreendedor incluirá os detalhamentos e observações que desejar, juntamente
com o balancete de prestação de contas.
16.4 - O empreendedor apresentará os documentos originais das despesas,
acompanhados de cópias que ficarão retidas. A CAAPC confrontará os
documentos originais com a relação analítica de despesas - conforme modelo
"ANEXO IV", validará a autenticidade da relação apresentada, e após a aposição
de carimbo "Projeto Cultural - Lei 10.923/90", conforme modelo "ANEXO VII" nos
documentos originais para identificar os documentos utilizados para projetos
incentivados, serão devolvidos os originais ao empreendedor, devendo ele
conservá-los por um período de cinco anos da aprovação para eventuais
verificações da P.M.S.P.
16.5 - Todo documento deverá ser colocado em folha de papel tamanho ofício,
respeitando-se as possíveis anotações no verso. Cada folha de papel poderá
conter mais de um documento desde que não sejam superpostos. Os documentos
deverão ser classificados e agrupados de acordo com os itens discriminados no
orçamento detalhado e colocados em ordem cronológica, relacionados e
totalizados, encartados em pasta ou capa, para evitar extravios.
16.6 - A prestação de contas, em desacordo com o disposto nesta portaria, não
será recebida pela CAAPC.
16.7 - A prestação de contas parcial, não será aceita pela CAAPC, salvo no caso
de projeto cultural na modalidade li.
16.8 - O Empreendedor que não prestar contas dos recursos recebidos, inclusive
das respectivas rentabilidade das aplicações financeiras, não estará apto para pré-
qualificação ou aprovação de novos projetos culturais.
16.9 - A CAAPC encaminhará o processo à Área Contábil competente da
Secretaria Municipal de Cultura, para exame e aprovação da Prestação de
Contas.
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17 - DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17.1 - A prestação de contas a ser apresentada dentro do prazo estipulado no
subitem 16.1, além dos documentos mencionados no item 15 desta portaria,
deverá conter os seguintes documentos:
17.1.1 - Demonstrativo Resumido da Aplicação dos Recursos, conforme modelo
"ANEXO 11", devidamente preenchido e assinado pelo empreendedor;
17.1.2 - Relação Analítica das Receitas, conforme modelo "ANEXO 111";
17.1.3 - Relação Analítica das Despesas, devidamente assinada pelo
empreendedor, conforme modelo "ANEXO IV";
17.1.4 - Demonstrativo dos Rendimentos de Aplicações Financeiras conforme
modelo "ANEXO V", ou se for o caso, declaração de que os recursos recebidos
não foram aplicados no mercado financeiro;
17.1.5 - Notas Fiscais, devidamente quitadas;
17.1.5.1 - Notas Fiscais ao Consumidor, Notas Fiscais Simplificadas e Tickets de
Caixa, documentos estes dispensados da quitação;
17.1.6 - Recibo de passagens (aéreas, marítimas ou terrestres);
17.1.7 - Recibos de serviços de terceiros, contendo: nome do empreendedor,
descrição da despesa, serviço (código da Lista do ISS) data, valor unitário, valor
total e CCM (se for inscrito). As dúvidas sobre o recolhimento de ISS, poderão ser
dirimidas no Departamento de Rendas Mobiliárias;
17.1.8 - Cópia do cartão de isenção e/ou guias de recolhimento dos impostos
obrigatórios por lei quando se tratar de pessoa jurídica ou for o caso de
pagamento de prestação de serviços a pessoas físicas sujeitas à tributação na
fonte;
17.1.9 - Guia de Arrecadação - Modelo 99T, a favor do FEPAC, devidamente
autenticada, quando houver saldo positivo do valor incentivado;
17.1.10 - Outras guias de arrecadação, quando for o caso;
17.1.11 - Comparativo entre o Orçamento e a Despesa, conforme modelo "ANEXO
VI";
18 - DISPOSiÇÕES GERAIS
18.1 - Todos os comprovantes de despesa, relacionados com o projeto cultural,
deverão ser emitidos em nome do empreendedor responsável por sua realização
e do projeto constando número de inscrição deste.
18.2 - Não serão aceitas as notas fiscais ou documentos emitidos com data
anterior à assinatura do Termo de Responsabilidade, independentemente da data
do vencimento da Fatura, ou com data posterior ao encerramento do projeto
cultural.
18.3 - As Notas Fiscais de Serviços deverão estar quitadas através de recibo,
comprovante de pagamento ou no próprio corpo da nota, com carimbo e
assinatura.
18.4 - As Notas Fiscais ou Recibos deverão conter o nome e endereço do
empreendedor (executor do projeto), bem como a comprovação de recolhimento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e do Imposto de Renda.
Se for serviço prestado por pessoa física ou jurídica, isenta de tributos, deverá ser
anexado cópia do cartão de isenção.
18.4.1 - Os recibos deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: nome do
empreendedor, descrição da despesa, código do serviço (item da lista do ISS),
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data, valor unitário, valor total e CCM, se for inscrito;
18.4.2 - Os recibos de prestação de serviços fornecidos por pessoas não
estabelecidas, deverão conter: nome, endereço, documento de identificação,
detalhes da despesa, o projeto incentivado e serem acompanhados de
comprovantes das importâncias retidas a título de ISS e Imposto de Renda,
quando for o caso;
18.5 - O material ou equipamento importado deverá vir acompanhado de:
Declaração de Importação, DARF, Conhecimento Original de Carga ou
Transporte, Guia de Importação e Nota Fiscal de Entrada.
18.6 - Os documentos pertinentes à prestação de contas não devem conter
rasuras, erros, emendas e preenchimentos incorretos e/ou incompletos.
18.7 - Serão glosadas as despesas:
18.7.1 - Não comprovadas com documentos;
18.7.2 - Não previstas no orçamento detalhado;
18.7.3 - Com as diárias dos beneficiários que residam no município onde se
realiza a atividade;
18.7.4 - Com bebidas alcoólicas, exceto quando orçadas para fins de projetos
culturais na área de vernissage, cinema/vídeo e artes cênicas;
18.7.5 - Pessoais, tais como: cigarros, creme dental, vestuários, etc., sendo,
entretanto, consideradas quando orçadas para fins de projetos culturais como
cenário ou similar na área de cinema, vídeo/artes cênicas;
18.7.6 - Com refeição e outras despesas de convidados pessoais, não previstos
em orçamento detalhado;
18.7.7 - Com serviços administrativos, não previstos no orçamento (exemplo:
datilografia de relatórios, etc.);
18.7.8 - Realizadas a título de pagamentos por adiantamentos;
18.7.9 - De serviços prestados por terceiros com recibo em papéis timbrados do
empreendedor;
18.8 - Despesas com combustível, deverão ser comprovadas com Notas Fiscais,
em nome do empreendedor, preenchidos integralmente pelo emitente, devendo
constar, inclusive, o número da placa do veículo abastecido.
18.9 - As despesas com táxi, motorista particular, transporte de pessoas e
pedágio, deverão ser comprovadas por recibo/nota fiscal emitidos por órgão
responsável, devendo o empreendedor mediante declaração justificar a sua
utilização no projeto cultural, informando também, o nome do usuário, o itinerário e
a data da realização do serviço.
18.10 - Na aquisição de passagens, deverá ser observado:
18.10.1 - Se foram adquiridas pelo próprio empreendedor para utilização por
terceiros, a comprovação será feita através do recibo de sua aquisição juntamente
com o canhoto da passagem utilizada;
18.10.2 - Se adquiridas, diretamente, por terceiros, a comprovação será feita
através de recibo do reembolso realizado ao nomeado no bilhete, juntamente com
a cópia da passagem utilizada.
18.11 - Despesas com hospedagem e refeições serão comprovadas através de
Notas Fiscais de hotéis e/ ou restaurantes (inclusive quanto a lanches),
devidamente discriminado.
18.11.1 - Desde que conste na Nota Fiscal, a CAAPC considerará as despesas
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denominadas "serviços" até o limite máximo de 10% do total da despesa.
18.12 - As despesas com aquisição de material permanente somente serão
aceitas se o empreendedor for pessoa jurídica sem fins lucrativos, cujo patrimônio
tenha comprovada destinação pública em caso de dissolução, desde que estejam
contempladas no orçamento detalhado.
18.13 - A aquisição de material permanente usado deverá ser comprovada por
documento fiscal hábil, com discriminação do material, nome e endereço legíveis
do vendedor e do empreendedor;
18.14 - Se o empreendedor adquirir material de consumo para ser aplicado em
construção, reconstrução, modificação, reforma ou ampliação de bens, o qual,
após a sua utilização, vier a incorporar-se na categoria de "material permanente",
deverá juntamente com a prestação de contas, apresentar relação discriminada e
totalizada do material, incluindo os serviços aplicados, e informar a denominação
do material permanente deles resultante.
18.15 - Excetuam-se do item "material permanente" os materiais adquiridos para
execução de cenários e outros, utilizados em espetáculos, cinema, vídeo,
instalações e performance desde que consumidos no próprio evento.
18.16 - As despesas, não comprovadas na forma desta portaria, ou que não
constem do orçamento detalhado apresentado com o projeto cultural e aprovado
pela CAAPC, correrão por conta exclusiva do empreendedor (Casos excepcionais
devidamente justificados, deverão obter prévia autorização formal da CAAPC).
18.17 - O empreendedor somente se eximirá da responsabilidade junto à CAAPC,
após a aprovação das contas apresentadas, permanecendo, porém, responsável
pela guarda e conservação dos bens e materiais durante a execução dos projetos
culturais para os quais foi concedida a verba.
18.18 - O remanejamento de verba, só poderá ocorrer após a aprovação da
CAAPC, (O remanejamento realizado é exclusivo para os itens solicitados e
aprovados pela CAAPC e desde que não cause prejuízo à execução do projeto).
18.19 - É vedado transferir verbas ou saldo de um projeto cultural para outro,
mesmo que o empreendedor seja beneficiário de mais de um projeto em
continuidade.
18.20 - É vedado modificar, sem prévia autorização formal da CAAPC, qualquer
discriminação constante do Termo de Responsabilidade.
18.21 - No caso do recolhimento ser efetuado após o período determinado para
prestação de contas mencionado no item 2.1, o valor será corrigido, desde o
primeiro dia após esgotado o prazo até a data do efetivo ressarcimento.
18.22 - Os valores a serem ressarcidos aos cofres públicos deverão ser
atualizados, monetariamente, de acordo com as normas estabelecidas pela
Municipalidade.
18.23 - O descumprimento das obrigações assumidas, inclusive a apresentação
da prestação de contas fora do prazo, além das sanções penais cabíveis, sujeitará
o EMPREENDEDOR às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93 (artigo
87), com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Municipal n°
10.923/90 (artigo 7°) e Decreto n° 41.256/01 a saber:
I - advertência;
II - após advertência, a juízo da administração, multa de até duas vezes o valor do
incentivo recebido;
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111- multa de 10 (dez) vezes o valor incentivado, pela não comprovação da correta
aplicação do incentivo, por dolo ou, por desvio do objeto e/ou recursos;
IV - impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois
anos.
V - inabilitação pelo prazo de 02 (dois) anos para recebimento de novos recursos,
quando a prestação de contas não for aprovada.
19 - As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Finanças
e Desenvolvimento Econômico em conjunto com o Secretário Municipal de
Cultura.
20 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as Portarias Intersecretariais SF/SMC nOs
01/91 e 02/98.

LEI N° 1940 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1992
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Dispõe sobre incentivo fiscal para o apoio à realização de projetos culturais, no
âmbito do Município do Rio de Janeiro
Autor: Ve~ Neuza Amaral
Art. 1°
Fica instituído, no âmbito do Município, incentivo fiscal em benefício do apoio à
realização de projetos culturais, a ser concedido a pessoas jurídicas contribuintes
do Município.

Parágrafo 1°
O incentivo fiscal referido no caput corresponderá à emissão de Certificados de
Enquadramento para projetos Culturais à Secretaria Municipal de Cultura,
capacitando-os a receber recursos de contribuintes do Imposto Sobre Serviços -
ISS, recursos estes
abatíveis, até o limite de vinte por cento, dos pagamentos referentes a esse tributo
de responsabilidade dos mesmos contribuintes.
Parágrafo 2°
A lei orçamentária fixará, anualmente, os montantes mínimos e máximos,
calculados com base na receita do referido tributo, a serem adotados para a
concessão do incentivo fiscal de que trata esta Lei.

Parágrafo 3°
O montante global das multas será integrado ao orçamento destinado à função
Cultura.

Art. 2°
São abrangidos por esta Lei as seguintes áreas:

I - música e dança;
li - teatro e circo;
111 - cinema, fotografia e vídeo;
IV - artes plásticas;
VI - folclore e artesanato;
VII - preservação e restauração do acervo cultural e
natural
classificado pelos órgãos competentes;
VIII - museus, bibliotecas e centros culturais;

Art. 3°
Fica autorizada a criação, junto ao Gabinete do Prefeito, da Comissão Carioca de
Promoção Cultural, formada majoritariamente por representantes do setor cultural,
a serem enumerados pelo decreto regulamentador desta Lei, a qual ficará
incumbida do exame e da proposta de enquadramento dos projetos culturais
apresentados.

Parágrafo 1°
Os componentes da Comissão serão escolhidos dentre pessoas de comprovada
idoneidade e reconhecida notoriedade na área cultural.
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Parágrafo 2°
A Comissão terá por finalidade analisar o enquadramento do projeto nas áreas
referidas nesta Lei e o aspecto orçamentário do projeto, definindo ainda o seu
grau, normal ou especial, de interesse público.

Parágrafo 3°
A Comissão poderá fixar o limite máximo de incentivo a ser concedido por projetos
individualmente.

Parágrafo 4°
Aos membros da Comissão, que terão mandato de um ano, podendo ser
reconduzidos, não será permitida a apresentação de projetos durante o período de
seu mandato, prevalecendo essa vedação até um ano após seu término.

Parágrafo 5°
A Comissão Carioca de Promoção Cultural terá caráter consultivo e deliberativo e
será apoiada, em sua atuação, por Comitês Setoriais; constituídos de forma a ser
definida na regulamentação desta Lei.

Parágrafo 6°
Junto à Comissão funcionará um contador ou auditor público, que se incumbirá da
fiscalização permanente da procedência dos feitos administrativos, financeiros e
contábeis que consubstanciem os processos submetidos à Comissão.

Art 4°
Para gozar dos benefícios previstos nesta Lei, os projetos deverão ser
apresentados à Comissão Carioca de Promoção Cultural, explicitando os
objetivos, os resultados esperados e os recursos humanos e financeiros
envolvidos, para fins de emissão do Certificado de Enquadramento e posterior
fiscalização.

Art 5°
Os Certificados de Enquadramento, para efeitos de captação de recursos, terão a
validade de um ano contado da data de sua expedição, sendo Os valores deles
constantes expressos em Unidades de Valor Fiscal do Município - Unif

Parágrafo 1°
Os Certificados de Enquadramento poderão ter sua validade renovada por igual
período, a partir de solicitação do produtor cultural.

Parágrafo 2°
Os Certificados de Enquadramento definirão o montante de recursos que poderão
ser incentivados nos termos do art. 6° , desde já limitados a setenta e cinco por
cento e cinqüenta por cento, conforme o grau respectivamente especial e normal,
de interesse público do projeto.
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As transferências feitas pelos contribuintes em favor dos projetos e dentro dos
valores estabelecidos nos Certificados de Enquadramento poderão ser
integralmente usadas como abatimento de até vinte por cento dos valores do
Imposto Sobre Serviços a serem pagos por esses contribuintes.

Parágrafo 1°
As transferências de que trata o caput deverão ser previamente autorizadas pelo
Prefeito com base em parecer elaborado pela Comissão, que emitirá as
respectivas Autorizações de Transferência, de forma a garantir o controle
financeiro indispensável ao atendimento
dos limites fixados anualmente pela lei orçamentária.

Parágrafo 2°
O prazo para utilização do benefício por parte do contribuinte é de até cento e
oitenta dias contados da data da efetiva transferência dos recursos, respeitado o
exercício fiscal.

Art. 7°
Toda transferência e movimentação de recursos relativa ao projeto cultural será
feita através de conta bancária vinculada, aberta especialmente para esse fim.

Art. 8°
Além das sanções penais cabíveis, será multado em dez vezes o valor incentivado
o produtor cultural que não comprovar a correta aplicação desta Lei, por dolo, com
desvio dos objetivos ou dos recursos.

Art. 9°
As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da cultura
poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda a documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta Lei.

Art. 10°
As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta Lei serão
apresentadas, prioritariamente no âmbito do Município, devendo constar de toda a
divulgação o apoio institucional da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 11°
Os saldos finais das contas-correntes vinculadas e o resultado financeiro das
aplicações das sanções pecuniárias, de que tratam, respectivamente os artigos. 7°
e 8°, serão recolhidos ao Tesouro Municipal e acrescentados ao orçamento anual.
Art.12°
As operações interligadas, conforme disposto no Plano Diretor Decenal da Cidade,
serão utilizadas com o objetivo de ampliar as opções de espaços culturais.

Parágrafo Único
Caberá à Comissão Carioca de Promoção Cultural propor ao Prefeito as
proposições dessa natureza, ouvindo previamente os órgãos especializados do
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Município e o Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB sobre as questões vinculadas
à preservação do patrimônio histórico, artístico e ambiental, bem como aquelas
resultantes do adensamento
urbano.

Art. 13°
O Poder Executivo poderá propor a redução ou eliminação da alíquota do Imposto
Sobre Serviços incidente sobre as atividades culturais mencionadas no Art. 2°,
estabelecendo ainda, com base em parecer
da Comissão Carioca de Promoção Cultural, o montante e a forma da
contrapartida devida nesses casos, a ser utilizado em benefício da maior
participação dos setores carentes no processo de produção cultural e na fruição
de seus resultados e produtos.

Art. 14°
O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias contados da
data de sua publicação.

Art. 15°
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1992.

DECRETO 12.077 DE 27 DE MAIO DE 1993
Regula a Lei n° 1940, de 31 de Dezembro de 1992, e dá outras providências.
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INCENTIVO À CULTURA
O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1°
O incentivo fiscal para a realização de projetos culturais a ser concedido a pessoa
jurídica contribuinte do ISS no Município, instituído pela Lei n° 1.940, de 31
dezembro de 1992, é regulado por este Decreto.

Parágrafo Único
Para os efeitos deste Regulamento:

a) Recursos Transferidos - são os recursos financeiros que poderão ser
transferidos do valor do ISS devido pelo Contribuinte Incentivador, para aplicação
em Projeto Cultural Incentivado.

b) Recursos Próprios - correspondem à parcela de recursos financeiros necessária
à realização do Projeto Cultural Incentivado, em excesso aos Recursos
Transferidos.

c) Contribuinte Incentivador - é a pessoa jurídica, contribuinte do ISS no Município
do Rio de Janeiro, que destina Recursos Transferidos e garante os demais
recursos necessários à realização de um Projeto Cultural Incentivado.

d) Projeto Cultural Incentivado - é o projeto de realização de um evento ou série
de eventos, relativos a uma das Atividades Culturais Incentivadas, a ser produzido
através de estabelecimento localizado no Município do Rio de Janeiro, aprovado
na forma deste Regulamento para receber o incentivo fiscal.

e) Atividades Culturais Incentivadas - qualquer atividade cultural, relacionada com
as seguintes áreas, segundo especificação do Anexo Único:
I - música e dança:
II - teatro e circo;
111 - cinema, fotografia e vídeo;
IV - artes plásticas;
V - literatura;
IV - folclore e artesanato;
VII - preservação e restauração do acervo cultural e natural classificado pelos
órgãos competentes;
VIII - museus, bibliotecas e centros culturais;

f) Produtor Cultural - é a pessoa ou instituição, ou qualquer conjunto deste, que
obtém a aprovação de um projeto, na forma deste Regulamento.

g) Comissão Carioca de Promoção Cultural - comissão formada nos termos do art.
30, encarregada de analisar e enquadrar os projetos incentivados, aprovar o seu
orçamento, definir o grau normal ou especial, de cada projeto, assim como de
emitir os respectivos Certificados de Enquadramento e Autorizações de
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Transferências previstas neste Regulamento.

h) Certificado de Enquadramento - certificado que será emitido pela Comissão
Carioca de Promoção Cultural para efeito de captação de recursos pelos
Produtores Culturais junto aos Contribuintes Incentivadores, especificando dados
relativos ao Projeto Cultural incentivado e ao montante de recursos que poderão
ser transferidos.

i) Autorização de Transferência - título nominal e intransferível, emitido pela
Comissão Carioca de Promoção Cultural, que especificará as importâncias que o
Contribuinte Incentivado r poderá utilizar para abater dos valores do ISS devidos.

j) Termos de Compromisso - documento firmado juntamente pelo Produtor Cultural
e pelo Contribuinte Incentivador perante o Município, no qual o primeiro se
compromete a realizar o Projeto Incentivado na forma e condição propostas e o
segundo a destinar os Recursos Transferidos e a prover os Recursos Próprios
necessários à realização do projeto, e o compromisso do desembolso de outros
recursos não provenientes de Contribuinte Incentivado r, com os respectivos
valores e prazos.

Art. 2°
Os projetos culturais, referentes a uma das Atividades Culturais Incentivadas, para
obtenção dos incentivos de que trata a Lei n° 1.940, de 31 de dezembro de 1992,
deverão ser submetidos à apreciação da Comissão Carioca de Promoção Cultural.

Parágrafo 1°
Para solicitar a aprovação de seus projetos, as pessoas e instituições que
pretendam se qualificar como Produtores Culturais para efeitos deste
Regulamento, submeterão juntamente com o projeto, as seguintes informações e
documentos:

Parágrafo 2°
Para se qualificar como Contribuinte Incentivador, os contribuintes do ISS
interessados deverão submeter à Comissão referida no "caput" deste artigos as
seguintes informações e documentos:

a) qualificação civil, identidade e CIC, se pessoa natural;

b) ato constitutivos e prova de representação legal, no caso de pessoa jurídica;

c) certidão negativa de débito junto ao ISS, assim como inscrição no Cadastro
Municipal;

d) resumo, corroborado de atuação anterior no tocante às Atividades Culturais
Incentivadas que pretende incluir em seu Projeto Cultural incentivado;
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e) descrição do projeto, com cronograma de execução detalhado;

f) orçamento do projeto, com cronograma de desembolsos e aplicações;

g) descrição dos recursos humanos envolvidos;

h) descrição dos objetivos esperados com o projeto;

i) compromisso de bem empregar os recursos recebidos, sob as penas
estipuladas no respectivo Termo de Compromisso, submetendo-se à inspeção do
Município, quanto ao respectivo acompanhamento;

j) meios pelos quais os efeitos do Projeto Incentivado se farão sentir pela maior
proporção possível da população carioca, como, por exemplo, através da
distribuição de ingressos gratuitos, entrega de exemplares para bibliotecas e
apresentações ao ar livre ou em escolas;

I) forma pela qual se dará a veiculação dos símbolos oficiais do Município.

Parágrafo 3°
Os projetos apresentados sem os requisitos constantes do art. 2°, §1° não serão
apreciados, até que toda documentação e/ou informações sejam anexadas.

Parágrafo 4°
Só serão emitidas Autorizações de Transferência relativas a Projetos Incentivados
que contem com a totalidade dos recursos necessários à sua realização integral,
na forma e no prazo indicados, devidamente compromissados no respectivo
Termo.

Art. 30

Será obrigatória a veiculação dos símbolos oficiais e do nome da Cidade do Rio
de Janeiro, em principal destaque, em todo material de apresentação e divulgação
relativo ao Projeto Incentivado.

Parágrafo Único
O descumprimento do disposto neste artigo implicará na automática perda do
benefício, cobrando-se do Contribuinte Incentivador os valores deduzidos do
pagamento do ISS, a título de transferência de recursos, e ficando o Produtor
Cultural impedido de apresentar novo projeto.
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Art. 4°
Fica criada a Comissão Carioca de Promoção Cultural, sob a presidência do
Prefeito, cujos membros serão por ele nomeados:

I) - três representantes da Secretaria Municipal de Cultura, dos quais o Secretário,
caso não exerça a presidência, na ausência do Prefeito;

li) - um representante do Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE;

111)- um representante da Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME;

IV) - um representante do Centro de Artes Calouste Gulbenkian;

V) - um representante da Chefia de Gabinete do Prefeito;

VI) - um representante da Secretaria Municipal de Educação;

VII) - um representante do Secretário Extraordinário de Turismo;

VIII) - um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;

IX) - quatro representantes do setor cultural, encaminhados através do Secretário
Municipal de Cultura.

Parágrafo 1°
A Comissão Carioca de Promoção Cultural constituirá Comitês Setoriais
destinados ao apoio a sua atuação nas áreas descritas na letra "e" do parágrafo
único do artigo 1° deste Regulamento.

Parágrafo 2°
A Auditoria Geral do Município indicará servidores para, em termos permanentes,
acompanhar as decisões da Comissão.

Parágrafo 3°
A Comissão Carioca de Promoção Cultural, antes de examinar qualquer projeto,
elaborará seu Regimento Interno, que deverá ser submetido à aprovação do
Prefeito.

Parágrafo 4°
Os membros da Comissão Carioca de Promoção Cultural e os integrantes dos
Comitês Setoriais não farão jus a remuneração pelo exercício das atividades
previstas neste Decreto, sendo a respectiva participação considerada serviço
público relevante.

ART. 5°
Protocolados na Secretaria Municipal de Cultura, os projetos serão distribuídos
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segundo a ordem de entrada a parecer dos membros da Comissão Carioca de
Promoção Cultural; apreciando tal parecer, o Plenário definirá o enquadramento
do Projeto, aprovará seu orçamento e fixará o grau do seu interesse - normal ou
especial.

Parágrafo 1°
Não serão aprovados quaisquer projetos antes de fixado ou após esgotado o limite
do montante de recursos a ser definido pela Lei Orçamentária, nos termos do
parágrafo 2°, do artigo 1° da Lei n° 1.940/92, considerando-se, para tanto, o valor
total das Autorizações de Transferência emitidas, independentemente do número
de Certificados de Enquadramentos concedidos.

Parágrafo 2°
A Comissão poderá fixar, para cada exercício, limites máximos de incentivo a ser
concedido individualmente a cada Projeto Incentivado.

Parágrafo 3°
Satisfeitos os pressupostos da Lei e deste Regulamento, a Comissão aprovará o
Projeto Incentivado para efeitos de emissão de Certificado de Enquadramento.

Parágrafo 4°
A não aprovação de qualquer item do orçamento prejudicará o exame dos demais,
acarretando a rejeição do projeto, vedada a alteração do orçamento original no
curso do processo.

Parágrafo 5°
Exceto no caso do Parágrafo 6°, I, "b", deste artigo, para os efeitos deste Decreto,
não serão tomados em consideração, na base de cálculo efetuado para apuração
da parcela incentivada, os dispêndios relativos à aquisição ou usos de bens,
suscetíveis de classificação no ativo permanente das pessoas jurídicas.

Parágrafo 6°
Os Projetos Incentivados serão assim classificados segundo o grau de interesse
público para o desenvolvimento cultural da Cidade do Rio de Janeiro:
I - como especiais:

a) se tratarem de temas até o então inexistentes na Cidade ou contribuírem para a
imagem nacional ou internacional do Rio de Janeiro e, em qualquer dos dois
casos, verificar-se relevante interesse público na matéria e firme expectativa de
tornarem-se deficitários se qualificados como normais; ou

b) tiverem como Produtor Cultural órgão ou entidade da Administração Municipal;
ou

c) contribuírem relevantemente para a formação artística.
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II - normais, os demais.

Parágrafo 7°
As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria de votos, presentes pelo
menos % dos seus membros.

Parágrafo 8°
Das decisões da Comissão Carioca de Promoção Cultural, desde que interpostos
no prazo de quinze dias da ciência da decisão, caberá:

a) pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, dirigido à própria
Comissão.

b) sendo negada a reconsideração por maioria dos votos, e tendo o requerente
obtido pelo menos 5 votos em favor da reconsideração, será cabível recurso a ser
apreciado pelo Prefeito

Art. 6°
Os Certificados de Enquadramento definirão o montante de recursos que poderá
ser transferido, limitado, conforme o grau de interesse público do projeto a até:
75% (setenta e cinco por cento), do valor total do Projeto Cultural Incentivado que
for classificado como especial;
50% (cinqüenta por cento), do valor total do Projeto Cultural Incentivado que for
classificado como normal.

Parágrafo 1°
Os Certificados de Enquadramento, para efeito de captação de recursos, terão a
validade de um ano contado da data de sua expedição, sendo os valores deles
constantes expressos em Unidade de Valor Fiscal do Município - UNIF.

Parágrafo 2°
Os Certificados de Enquadramento poderão ter sua validade renovada por igual
período, a partir de solicitação do Produtor Cultural, reavaliando-se a classificação
do projeto, caso tenha sido considerado especial no primeiro exame.

Parágrafo 3°
Observado o art. 4° §1°, será lavrado Termo de Compromisso, firmado pelo
Produtor Cultural e pelo Contribuinte Incentivador perante o Município, para que
possam ser emitidas as Autorizações de Transferência.

Art. 7°
O termo de Compromisso especificará, entre outros dados, os relatórios e
inspeções necessárias para manter o regime fiscal, inclusive o acesso às
informações por parte de representantes das organizações não governamentais,
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especificamente qualificados pelo Prefeito para esse fim.

Parágrafo 1°
Quando da assinatura do Termo de Compromisso, deverá ser aberta conta
bancária, vinculada ao Município e ao projeto, destinada a agrupar toda
transferência e movimentação de recursos relativas ao Projeto Cultural
Incentivado.

Parágrafo 2°
Os recursos colocados nessa conta deverão ser aplicados em Títulos do Tesouro
Municipal, de modo a não sofrerem perda do valor em conseqüência da inflação.

Parágrafo 3°
A liberação dos Recursos Transferidos para o Produtor Cultural dependerá da
demonstração do rigoroso cumprimento do estipulado no Termo de Compromisso
e da comprovação da adequada aplicação dos recursos eventualmente já
liberados, o que será atestado, conjuntamente, pelo Presidente da Comissão,
pelos representantes da Secretaria de Fazenda e pelo Agente de Controle Interno.

Art. 8°
Caberá, em conjunto, aos Secretários Municipais de Fazenda e Cultura a
atribuição de encaminhar ao Prefeito a proposta de emissão das autorizações
prévias referidas no 1o§ do artigo 6° da Lei 1.940/92.

Art. 9°
Após a Autorização Prévia, a Comissão Carioca de Promoção Cultural emitirá as
Autorizações de Transferências contendo, entre outras, as seguintes informações:

a) dados do Contribuinte Incentivador;

b) dados relativos ao Produtor Cultural;

c) dados relativos ao Projeto Cultural Incentivado;

d) valores e prazos de transferências dos recursos do Contribuinte Incentivador
para a conta bancária vinculada ao projeto;

e) limites de dedução dos débitos vencidos e vincendos, respectivamente;

f) a advertência de que o incentivo fiscal, nos termos do Art. 1°, Parágrafo 1° da
Lei 1940 de 31 de dezembro de 1992, se limita a vinte por cento de cada
recolhimento devido pelo Contribuinte Incentivador, até o valor total, expresso em
UNIF, dos Recursos Transferidos.
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Parágrafo 1°
O prazo para utilização do benefício por parte do Contribuinte Incentivador de até
cento e oitenta dias contados da data da efetiva transferência dos recursos,
respeitado o exercício fiscal.

Parágrafo 2°
As Autorizações de Transferência só poderão ser utilizadas para pagamento do
ISS devido em razão de fatos geradores do tributo, em relação aos quais os
contribuintes Incentivadores sejam contribuintes.

Art. 10
Os Contribuintes Incentivadores somente poderão gozar do benefício a que se
refere este Decreto, relativamente a débitos vincendos, se estiverem em dia com o
pagamento do ISS.

Parágrafo 1°
Os Recursos Transferidos, poderão ser deduzidos no pagamento de débitos
vencidos até 31/12/92 excluídos aqueles produtos de penalidades e acréscimos
moratórios.

Art. 11
Além das sanções legais cabíveis, o Produtor Cultural será multado em dez vezes
o valor que despenda incorretamente, em violação do respectivo Termo de
Compromisso ou a este Regulamento.

Parágrafo 1°
A decisão de aplicar a penalidade que trata este artigo será tomada pela
Comissão Carioca de Promoção Cultural.

Parágrafo 2°
O montante global dessas multas será integrado ao orçamento da Secretaria
Municipal de Cultura.

Art. 12
Resolução conjunta dos Secretários de Fazenda e de Cultura disporá sobre os
procedimentos administrativos necessários ao cumprimento deste Decreto.
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Art. 13
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contidas no Decreto 11.877, de 30 de dezembro de 1992.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1993 - 4290 da Fundação da Cidade.

Cezar Maia

ANEXO ÚNICO - ATIVIDADES INCENTIVADAS
A. Artes

a.1 - Teatro: criação teatral, produção-vestuário, cenografia, luminotécnica cênica
e exibição.

a.2 - Música e Dança: composição e edição musical e coreográfica; produção de
espetáculos e atuações musicais e/ou coreográficas - cenografia, megafonia,
luminotécnica e exibição.

a.3 - Celebrações Culturais: circo, manifestações folclóricas e atividades
auxiliares.

a.4 - Artes Plásticas: criação pictórica, escultórica; exibição e conservação das
obras.

a.5 - Artesanais Artísticas: artes decorativas, cerâmica, tecido artístico, talha,
criação, exibição e comercialização.

a.6 - Desenho Industrial: aplicação das artes plásticas ao desenho de objetos
funcionais de produção industrial, como, por exemplo, desenho gráfico, de objetos,
de vestidos, exceto os destinados a consumo suntuário.

B. Indústria da Cultura

b.1 - Livro: inclusive as publicações periódicas distintas da imprensa diária -
criação literária, produção editorial, artes gráficas; excetuam-se as obras de
caráter funcional, técnico ou de propósitos meramente comerciais.

b.2 - Cinema: criação e produção - vestuário, cenografia, luminotécnica,
tratamento do material fotossensível, gravação, dublagem - distribuição,
comercialização e exibição.

b.3 - Videografia: produção, edição distribuição; exibição através de sistemas
telemáticos.

b.4 - Fonografia: edição fonográfica nos diversos suportes, distribuição,
comercialização.
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b.5 - Fotografia: produção artística, exibição.

b.6 - Informática de Aplicação Cultural: criação, edição, e difusão comercial de
programas de entretenimento, culturais, de tratamento de informações.

b.7 - fabricação artesanal de instrumentos musicais.

C - Serviços Culturais

c.1 - Turismo Cultural: atividades turísticas geradas por uma oferta
especificamente cultural seja do patrimônio acumulado - museus, monumentos,
paisagem urbana, inclusive natural; sejam acontecimentos singulares - festivais,
exposições, feiras, manifestações artísticas ou folclóricas.

c.2 - Animação Cultural: atividades desenvolvidas por instituições e centros
públicos ou privados, que promovem a prática cultural e organizam uma oferta
cultural polifacética.

c.3 - Restauração e Manutenção de Bens Culturais

o - Instrumentos Culturais

I - Infra-estrutura Cultural: museus, bibliotecas, arquivos, teatros, auditórios, salas
de exposições.

11 - Fomento das Artes, Indústrias e Serviços Culturais: mecanismos econômicos
e fiscais, medidas legais e regulamentárias, apoio à criação.

111 - Formação Profissional: ensino artístico e impulsão de emprego cultural.

IV - Formação de Platéia: educação, indução e motivação de público - geral e
específico.
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LEI N° 6.498 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, no âmbito do
Município, e dá outras providências.

o povo do Município de 8elo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído no Município o incentivo fiscal para a realização de
projetos culturais, a ser concedido a contribuintes pessoas físicas e jurídicas.

§ 1° - O incentivo fiscal referido no caput deste artigo corresponderá à
dedução de até 20% (vinte por cento) dos valores devidos mensalmente pelos
contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - que
vierem a apoiar, mediante doação ou patrocínio, projetos culturais apreciados e
.aprovados na forma desta Lei e de sua regulamentação.

§ 2° - O valor que deverá ser usado como incentivo cultural não poderá
exceder a 3% (três por cento) da receita proveniente do ISSQN em cada exercício.

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, entende-se ser:

I - empreendedor: a pessoa física ou jurídica domiciliada no Município,
diretamente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo
municipal;

II - incentivador: a pessoa física ou jurídica contribuinte do ISSQN, que
venha a transferir recursos, mediante doação ou patrocínio, em apoio a projetos
culturais apreciados na forma da Lei;

111 - doação ou patrocínio: a transferência, em caráter definitivo e livre de
ônus, feita pelo incentivador ao empreendedor, de recursos para a realização do
projeto cultural, com ou sem finalidades promocionais, publicitárias ou de retorno
institucional;

Art. 3° - Os projetos culturais a serem beneficiados pela presente Lei, de
forma a incentivar-se a implantação e o desenvolvimento de atividades culturais
que existem ou que venham a existir no âmbito do Município, deverão estar
enquadradas nas seguintes áreas:

I - produção e realização de projetos de música e dança;

11 - produção teatral e circense;

III - produção e exposição de fotografias, cinema e vídeo;
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IV - criação literária e publicação de livros, revistas e catálogos de arte;

V - produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas e filatelia;

VI - produção e apresentação de espetáculos folclóricos e exposição de
artesanato;

VII - preservação do patrimônio histórico e cultural;

VIII - construção, conservação e manutenção de museus, arquivos,
bibliotecas e centros culturais;

IX - concessão de bolsas de estudo na área cultural e artística;

X - levantamentos, estudos e pesquisa na área cultural e artística;

XI - realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.

Art. 4° - Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de Cultura,
de uma Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC - integrada por 3 (três)
representantes do setor cultural e por 3 (três) representantes da administração
municipal, para avaliar e direcionar a ajuda financeira que será atribuída a cada
projeto cultural.

§ 1° - Os componentes da Comissão deverão ser pessoas de comprovada
idoneidade, e os representantes do setor cultural de reconhecida notoriedade na
área cultural, os quais terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos
uma única vez por igual período.

§ 2° - Os representantes do setor cultural serão eleitos em assembléia
convocada pela Secretaria Municipal de Cultura, podendo candidatar-se e votar
qualquer artista, independente de vinculação a associação, sindicato ou similar.

§ 3° - A convocação da assembléia de que trata o parágrafo anterior deverá
ser feita com pelo menos 1O (dez) dias de antecedência junto às entidades
representativas dos setores artísticos sediados no Município, e deverá ser afixada
em local de fácil visibilidade nos prédios públicos relacionados com as atividades
referidas no art. 3° e nos prédios da administração direta.

§ 4° - Fica vedada aos membros da Comissão, a seus sócios ou titulares, às
suas coligadas ou controladas e a seus cônjuges, parentes ascendentes,
descendentes, colaterais ou afins, em primeiro grau, a apresentação de projetos
que visem à obtenção do incentivo previsto nesta Lei, enquanto durarem os seus
mandatos e até 1 (um) ano após o término dos mesmos.
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~ 5° - Os membros da Comissão não perceberão qualquer remuneração,
seja a que título for.

Art. 5° - Para obtenção do incentivo referido no art. 1°, deverá o
empreendedor apresentar à Secretaria Municipal de Cultura cópia do projeto
cultural explicitando os objetivos e recursos financeiros e humanos envolvidos,
para efeito de enquadramento nas áreas do art. 3°.

Art. 6° - A Secretaria Municipal da Fazenda receberá da Secretaria
Municipal de Cultura todas as informações necessárias ao procedimento tributário
pertinente para fins da renúncia fiscal instituída por esta Lei nos termos do
regulamento.

Art. 7° - As transferências feitas por incentivadores em favor dos projetos
culturais poderão ser integralmente deduzidas dos valores por eles devidos a título
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN.

Art. 8° - Toda transferência ou movimentação de recursos relativos ao
projeto cultural será feita por meio de conta bancária vinculada, aberta pelo
empreendedor especialmente para os fins previstos nesta Lei.

Art. 9° - O empreendedor que não comprovar a correta aplicação dos
recursos resultantes de projetos culturais ficará sujeito ao pagamento do valor do
incentivo respectivo, corrigido pela variação aplicável aos tributos municipais,
acrescido de 10% (dez por cento), ficando ele ainda excluído da participação de
quaisquer projetos culturais abrangidos por esta Lei por 8 (oito) anos, sem prejuízo
das penalidades criminais e civis cabíveis.

Art. 10 - É vedada a utilização do incentivo fiscal nos projetos em que sejam
beneficiários os próprios incentivadores, seus sócios ou titulares e suas coligadas
ou controladas, cônjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou
afins em primeiro grau.

Art. 11 - As entidades de classes representativas dos diversos segmentos
da cultura e da Câmara Municipal terão acesso, em todos os níveis, a toda
documentação referente aos projetos culturais beneficiados por esta Lei.

Art. 12 - Fica criado o Fundo de Projetos Culturais - FPC - vinculado à
Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de incentivar a cultura no
Município, nas áreas discriminadas no art. 3°.

Art. 13 - Constituirão recursos financeiros do FPC:

I - dotações orçamentárias;
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II - valores relativos à cessão de direitos autorais e à venda de livros ou
outras publicações e trabalhos gráficos patrocinados, editados ou co-editados pela
Secretaria Municipal de Cultura;

111- (VETADO);

IV - saldos finais das contas correntes e o resultado das aplicações das
sanções de que tratam, respectivamente, os artigos 8° e 9° desta Lei;

V - contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais;

VI - doações e contribuições em moeda nacional e estrangeira de pessoas
físicas e jurídicas, domiciliadas no país e no exterior;

VII - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras,
decorrentes de aplicações de recursos próprios;

VII I - outras rendas eventuais.

Art. 14 - Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei no prazo
mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da sua vigência.

Art. 15 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1993

Patrus Ananias
Prefeito de Belo Horizonte
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DECRETO N° 10.621 DE 27 DE ABRIL DE 2001

Regulamenta a Lei n° 6.498, de 29 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre o
incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no âmbito do Município de
Belo Horizonte e dá outras providências."

o Prefeito de Belo Horizonte, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 108,
VII, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista a Lei n° 6.498, de 29 de
dezembro de 1993,

DECRETA:

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O incentivo para a realização de projetos culturais, instituído pela Lei
Municipal n° 6.498, de 29 de dezembro de 1993, obedecerá aos preceitos deste
Decreto.

Art. 2° - Serão aceitas inscrições de novos projetos culturais em qualquer uma das
seguintes modalidades:

I - Fundo de Projetos Culturais - FPC;
11 - Incentivo Fiscal - IF.

§ 1° - A proporção dos recursos destinados a cada uma das modalidades será
definida de acordo com a demanda apresentada após a pré-análise.

§ 2°_ Cada empreendedor está limitado a apresentação de até dois projetos.

§ 3° - Cada projeto não poderá ser simultaneamente apresentado ao Fundo de
Projetos Culturais e ao Incentivo Fiscal.

Art. 3° - Os projetos culturais a serem beneficiados pelo Incentivo Fiscal ou pelo
Fundo de Projetos Culturais de que tratam este Decreto deverão estar
enquadrados nas seguintes áreas:

1- produção e realização de projetos de música e dança;
11- produção teatral e circense;
111- produção e exposição de fotografia, cinema e vídeo;
IV- criação literária e publicação de livros, revistas e catálogos de arte;
V - produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas e filatelia;
VI - produção e apresentação de espetáculos folclóricos e exposição de
artesanato;
VII - preservação do patrimônio histórico e cultural;
VIII- construção, conservação e manutenção de museus, arquivos, bibliotecas e
centros culturais;
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IX- concessão de bolsas de estudos na área cultural e artística;
X- levantamentos, estudos e pesquisa na área cultural e artística;
XI- realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à formação,
especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.

Art. 4° - Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:

1-empreendedor: pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município, diretamente
responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo municipal;
11-incentivador: pessoa física ou jurídica, contribuinte do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, que venha a transferir recursos, mediante doação
ou patrocínio, em apoio a projetos culturais apresentados na forma deste Decreto,
ou diretamente ao Fundo de Projetos Culturais, instituído pela Lei n° 6.498, de
1993;
111-doação ou patrocínio: transferência de recursos para a realização do projeto
cultural, com ou sem finalidades promocionais e publicitárias, em caráter definitivo
e livre de ônus, feito pelo incentivado r ao empreendedor;
IV- Certificado de Enquadramento: documento emitido pela Comissão Municipal
de Incentivo à Cultura - CMIC - para efeito de captação de recursos pelos
empreendedores junto aos incentivadores, especificando dados relativos ao
projeto cultural beneficiado pelo incentivo fiscal e ao montante da doação ou
patrocínio, com a discriminação dos recursos transferidos, dos recursos próprios,
da contrapartida social e demais especificações necessárias;

V- Certificado de Participação no Fundo: certificado nominal e intransferível,
emitido pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC -, indicando
dados relativos ao projeto cultural beneficiado pelo Fundo de Projetos Culturais -
FPC, com discriminação dos recursos transferidos, dos recursos próprios, da
contrapartida social e demais especificações necessárias;
VI- Certificado de Incentivo Fiscal: certificado nominal e intransferível, emitido pela
Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças em favor do incentivado r,
especificando as importâncias que este poderá utilizar para dedução dos valores
devidos a título de ISSQN;
VII- Termo de Compromisso IF: documento firmado pelo empreendedor e pelo
incentivador, perante o Município de Belo Horizonte, através do qual o primeiro se
compromete a realizar o projeto incentivado na forma e condições propostas e o
segundo a destinar recursos transferidos necessários à realização do projeto nos
valores e prazos estabelecidos;
VIII- Termo de Compromisso FPC: documento firmado pelo empreendedor, pela
Secretaria Municipal de Cultura e pela Secretaria Municipal Administrativa e
Financeira da Política Social, através do qual o primeiro se compromete a realizar
o projeto incentivado na forma e condições propostas, e, as demais, a destinarem
recursos transferidos necessários à realização do projeto nos valores e prazos
estabelecidos;

113



IX- Recursos Transferidos IF: parcela de recursos transferidos que poderá ser
deduzida do valor do ISSQN devido pelo incentivado r para aplicação em projeto
cultural incentivado;
X- Recursos Transferidos FPC: parcela de recursos destinados pela Secretaria
Municipal Administrativa e Financeira da Política Social e pela Secretaria
Municipal de Cultura ao empreendedor para aplicação em projeto cultural
incentivado; .
XI- Recursos Próprios: todo e qualquer recurso econômico e financeiro destinado
ao projeto, em espécie, bem de consumo ou durável, além do montante aprovado
no projeto pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, não podendo, em
hipótese alguma, ser objeto de dedução fiscal do Município;
XII- Contrapartida Social: ação a ser desenvolvida pelo projeto como
contrapartida ao benefício recebido, objetivando a descentralização cultural e/ou
universalização e democratização do acesso a bens culturais.

CAPíTULO /I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Seção I
Da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC

Art. 5° - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, prevista na Lei n° 6.498, de
1993, será composta por 6 (seis) membros de comprovada idoneidade, sendo 3
(três) representantes da Administração Municipal e 3 (três) representantes do
setor cultural, notoriamente reconhecidos, com seus respectivos suplentes,
nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Portaria, observado o seguinte:

I - os componentes da Comissão exercerão mandato de 1 (um) ano, podendo ser
reconduzidos uma única vez por igual período;
11 - os membros da Comissão não perceberão qualquer remuneração, seja a que
título for.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Cultura designará Assessoria da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura - LMIC, para dar suporte aos trabalhos realizados
pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura.

Art. 6° - Os representantes do setor cultural, e seus respectivos suplentes, na
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, serão eleitos em escrutínio secreto,
em assembléia convocada pela Secretaria Municipal de Cultura.

§ 1° - A convocação da assembléia de que trata o caput deste artigo deverá ser
feita com a devida antecedência junto às entidades representativas dos setores
artísticos sediados no Município, devendo ser afixada em local de fácil visibilidade
nos prédios públicos relacionados com as atividades referidas no art. 3° deste
Decreto e nos prédios da Administração Direta do Município.
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§ 2° - Deverão ser afixados, nos locais referidos no § 1° deste artigo, avisos
comunicando a abertura de prazo para cadastramento de candidatos e eleitores
para composição da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, devendo conter
indicações dos locais e horários de funcionamento dos postos de cadastro e
informações sobre a documentação necessária.

§ 3° - O prazo para cadastramento de candidatos e eleitores não poderá ser
inferior a 10 (dez) dias úteis, devendo ser entregue aos mesmos recibo
comprobatório do cadastro.

Art. 7° - Poderão inscrever-se como eleitores quaisquer pessoas físicas que se
dediquem às áreas previstas no art. 3° da Lei n° 6.498, de 1993 há pelo menos 2
(dois) anos, independentemente de vinculação à associação, sindicato ou similar,
desde que tenham cadastro devidamente habilitado, após apreciação da
Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Art. 8° - Poderá candidatar-se qualquer artista de comprovada idoneidade e
reconhecida notoriedade na área cultural, independentemente de vinculação a
associação, sindicato ou similar, desde que tenha cadastro devidamente habilitado
pela Secretaria Municipal de Cultura.

§ 1° - A Secretaria Municipal de Cultura designará comissão especial de pré-
seleção de cadastro de candidaturas, que julgará os atributos de idoneidade e
notoriedade na área cultural apresentados pelos pré-candidatos no ato da
respectiva inscrição.

§ 2° - Comprovar-se-á a idoneidade referida no parágrafo anterior mediante
documento emitido pela Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
atestando que o pré-candidato não tem pendências relativas à prestação de
contas em projeto anteriormente beneficiado, no qual figure como empreendedor o
pré-candidato, seus sócios, cônjuge, ou através de pessoa jurídica da qual faça
parte, na qualidade de sócio, titular ou representante legal.

§ 3° - Para os efeitos deste Decreto, o reconhecimento de notoriedade na área
cultural será feito mediante apresentação de currículo em que o pré-candidato
demonstre sua efetiva e comprovada inserção há pelo menos 2 (dois) anos na
área cultural para a qual se candidata e/ou experiência na avaliação de projetos
culturais na área à qual concorre.

Art. 9° - A Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e a comissão
especial de pré-seleção de cadastro de candidaturas terão o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para apreciação, respectivamente, das inscrições de eleitores e
candidatos.

§ 1° - O resultado da habilitação apurada na forma prevista no caput será
publicada no Diário Oficial do Município, cabendo recurso para o caso de
indeferimento das inscrições em 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação.
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§ 2° - Os recursos contra indeferimento de candidatura serão dirigidos ao Titular
da Secretaria Municipal de Cultura, devendo a decisão final ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

§ 3° - Os recursos contra indeferimento de cadastro de eleitor serão dirigidos à
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, devendo a decisão final ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

§ 4° - A Secretaria Municipal de Cultura fará publicar no Diário Oficial do Município
- DOM o resultado final da análise dos cadastros.

Art. 10 - Os representantes da Administração Municipal na Comissão Municipal de
Incentivo à Cultura e seus respectivos suplentes serão indicados pelos titulares
das respectivas pastas observado o seguinte:

1-2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura;
11- 1(um). representante da Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças.

Parágrafo único - O Presidente da Comissão, a quem caberá o voto de
desempate, será escolhido pelo Titular da Secretaria Municipal de Cultura dentre
os membros representantes da Administração Municipal.

Art. 11 - Fica vedada aos membros da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura,
a seus sócios ou titulares, às suas coligadas ou controladas e a seus cônjuges,
parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, em primeiro grau, a
apresentação de projetos que visem à obtenção do incentivo de que trata este
Decreto, enquanto durarem os seus mandatos e até 1 (um) ano após o término
dos mesmos.

Art. 12 - A Comissão, antes de examinar qualquer requerimento, elaborará seu
Regimento Interno, que deverá ser submetido à aprovação do Titular da Secretaria
Municipal de Cultura e publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

Parágrafo único - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria de
votos, presentes pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de seus membros.

Seção II
Da Apresentação dos Projetos Culturais

Art. 13 - O projeto cultural apresentado à Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura com vistas aos benefícios do Fundo de Projetos Culturais ou do Incentivo
Fiscal será classificado como Comunitário ou Corrente.
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§ 1° - Consideram-se projetos culturais de natureza Comunitária aqueles que se
enquadrem nas áreas definidas no art. 3° da Lei n° 6.498, de 1993, que sejam
propostos por pessoa física ou jurídica com comprovada inserção e experiência
em trabalhos de natureza comunitária e que visem fomentar e estimular a
produção artística e cultural comunitária no Município de Belo Horizonte,
garantindo o acesso gratuito das coletividades aos seus bens culturais.

§ 2° - Consideram-se projetos culturais Correntes aqueles propostos por pessoa
física ou jurídica que visem fomentar e estimular a produção artística e cultural no
Município de Belo Horizonte e que se enquadrem nas áreas definidas no art. 3° da
Lei n° 6.498, de 1993.

§ 3° - Os Projetos Correntes deverão apresentar proposta de contrapartida social,
entendida como ação a ser desenvolvida pelo projeto como retorno ao apoio
financeiro recebido. A contrapartida social deve estar relacionada à
descentralização cultural e/ou à universalização e democratização do acesso a
bens culturais, e seus custos não podem estar incluídos no orçamento do projeto.

Art. 14 - Para se inscrever no processo de seleção do Incentivo Fiscal e do Fundo
de Projetos Culturais, o empreendedor deverá apresentar requerimento à
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, acompanhado de cópia dos seguintes
documentos:

I - Carteira de Identidade e CPF, em se tratando de pessoa física;
11 - ato constitutivo, respectiva alteração e CNPJ, em se tratando de pessoa
jurídica;
111 - projeto cultural devidamente preenchido em formulário próprio fornecido pela
Secretaria Municipal de Cultura;
IV - comprovante de domicílio (pessoa física) ou de funcionamento (pessoa
jurídica) no Município de Belo Horizonte.

Art. 15 - O projeto apresentado em uma das modalidades previstas no art. 2°
deste Decreto exclui automaticamente a possibilidade de sua apresentação em
outra modalidade no mesmo exercício.

Art. 16- Os projetos apresentados em conformidade com o art. 3° desde Decreto
serão examinados pelos relatores da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura,
distribuídos em 4 (quatro) áreas:
I - Área I: produção e realização de projetos de música;
11- Área 11: produção teatral, dança, espetáculos circences e espetáculos
folclóricos;
111 - Área 111: produção e exposição de fotografia, cinema, vídeo, artes plásticas,
artesanato, artes gráficas, filatelia, criação literária e publicação de livros, revistas
e catálogos de arte;
IV - Área IV: preservação do patrimônio histórico e cultural, construção,
conservação e manutenção de museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais,
concessão de bolsas de estudos, levantamentos, estudos e pesquisa na área
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cultural e artística, realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinado à
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.

Art. 17 - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura selecionará os projetos a
serem beneficiados, bem como fixará o valor a ser concedido a cada projeto,
conforme critérios estabelecidos em edital específico e amplamente divulgado.

Art. 18 - A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura terá 60 (sessenta) dias,
findo o prazo de inscrição fixado no edital, para analisar os projetos apresentados
e divulgar a relação dos aprovados e seus respectivos valores, podendo prorrogar
este prazo por até 30 (trinta) dias, incluído no total do prazo o período da pré-
análise.

§ 1°_ Os projetos apresentados com documentação incompleta serão indeferidos
na fase de pré-análise.

§ 2° - Não serão examinados projetos de empreendedores que não tenham
prestado contas de projetos anteriormente incentivados ou que tenham tido as
prestações indeferidas e não tenham regularizado sua situação nos termos da Lei
n° 6.498, de 1993.

§ 3° - Não poderão participar dos projetos, em qualquer nível, pessoas físicas e/ou
jurídicas que tenham pendências como empreendedor.

Seção III
Do Encaminhamento dos Projetos Aprovados

Art. 19 - Após aprovação do projeto pela Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura, será formalizado o Certificado de Participação no Fundo de Projetos
Culturais ou o Certificado de Enquadramento, devendo o empreendedor
apresentar o original e a cópia dos seguintes documentos:

I - Ficha de Inscrição Cadastral - FIC;
11,- inscrição no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores - SUCAF- da
Prefeitura Municipal de 8elo Horizonte - modalidade inscrição.

Parágrafo único - Os Certificados de Participação no Fundo de Projetos Culturais
e os Certificados de Enquadramento não procurados no prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da comunicação aos empreendedores pela Assessoria da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura, serão automaticamente cancelados.

Art. 20 - De posse do Certificado de Participação ou do Certificado de
Enquadramento, o Empreendedor abrirá, em banco designado pela Prefeitura,
conta bancária vinculada ao projeto e especialmente destinada aos fins previstos
neste Decreto.
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Art. 21 - O empreendedor terá 15 (quinze) dias úteis, contados da data do
recebimento do Certificado de Participação ou do Certificado de Enquadramento,
para proceder à abertura da conta referida no artigo anterior e comunicar
formalmente à Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à Cultura os dados da
mesma, a fim de ser lavrado o Termo de Compromisso entre as partes.

Art. 22 - Qualquer alteração no projeto, após sua aprovação, deverá ser submetida
previamente à deliberação da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura
acompanhada de justificativa.

Seção IV
Dos Incentivos

Art. 23 - Para se qualificar como incentivado r, o interessado deverá apresentar
requerimento à Comissão Municipal de Incentivo à Cultura acompanhado de cópia
dos seguintes documentos:

I - Inscrição Municipal;
11 - CNPJ;
111 - indicação do(s) projeto(s) cultural(is) que pretende incentivar;
IV - 12 (doze) últimas guias de ISSQN recolhidos;
V - Certidão de Quitação plena emitida pela Fazenda Municipal.

Parágrafo único - Não serão emitidos Certificados de Incentivo Fiscal sem que o
requerimento esteja acompanhado dos documentos exigidos neste artigo.

Art. 24 - Após aprovação do requerimento do incentivador pela Comissão, será
lavrado o Termo de Compromisso IF, observados os requisitos do inciso VII do art.
4° deste Decreto, devendo o empreendedor apresentar documento no qual
declare não possuir parentesco algum com o incentivador.

§ 1° - Quando da assinatura do Termo de Compromisso IF, será expedido pela
Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças o Certificado de Incentivo
Fiscal, que conterá os seguintes requisitos:

I - qualificação do empreendedor e do incentivador;
II - indicação dos dados relativos ao projeto incentivado;
111 - especificação dos valores e prazos para efetivação das transferências dos
recursos para a conta vinculada ao projeto;
IV - especificação dos recursos transferidos;
V - autorização para deduzir mensalmente do ISSQN devido, a importância de
20% (vinte por cento) da média dos três meses de menor recolhimento pelo
incentivado r nos últimos 12 (doze) meses.

§ 2° - Para efeito de atualização monetária, o menor valor a que se refere o inciso
V do parágrafo anterior será atualizado de acordo com a legislação tributária
vigente.
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§ 3° - O início do recolhimento constante do Certificado de Incentivo Fiscal será
de, no máximo, 2 (dois) meses após a sua emissão.

§ 4° - O cálculo das deduções do ISSON será procedido pelo próprio contribuinte,
sujeitando-se a posterior homologação do Fisco.

Art. 25 - Os Certificados de Incentivo Fiscal poderão ser emitidos em valor inferior
ao montante passível de dedução fiscal.

§ 1° - O empreendedor poderá solicitar à Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura a emissão de mais de um Certificado de Incentivo Fiscal para o mesmo
projeto cultural, cuja soma não excederá, no conjunto, o limite dos valores
aprovados para o projeto.

§ 2° - O projeto deverá trazer a especificação do custo integral, ainda que objetive
a obtenção de fração dos recursos necessários.

§ 3°_ Em qualquer emissão de Certificado de Incentivo Fiscal, será guardada a
proporcionalidade prevista no art. 31 deste Decreto.

Art. 26 - É vedada a utilização do incentivo fiscal nos projetos em que sejam
beneficiários os próprios incentivadores, seus sócios ou titulares e suas coligadas
ou controladas, cônjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou
afins em primeiro grau.

Parágrafo único - Entende-se por controlada qualquer entidade que tiver
vinculação direta ou indireta com empresa que fizer a doação ou patrocínio ou
cujo titular o tenha feito, bem como as fundações ou entidades culturais por elas
criadas ou mantidas.

Art. 27 - A Secretaria Municipal da Coordenação de Finanças indicará o montante
dos valores destinados à renúncia fiscal e ao Fundo de Projetos Culturais de que
trata a Lei n° 6.498, de 1993, que não poderão exceder, no conjunto, o limite
máximo de 3% (três por cento) do valor total da arrecadação do ISSON do ano
anterior.

Art. 28 - O Fundo de Projetos Culturais, criado pela Lei n° 6.498, de 1993, será
gerido pela Secretaria Municipal Administrativa e Financeira da Política Social, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e terá como finalidade incentivar
projetos culturais previstos no art. 3° deste Decreto.

Art. 29 - Constituirão recursos financeiros do Fundo de Projetos Culturais:

I - dotação orçamentária;
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11 - valores relativos à cessão de direitos autorais e à venda de livros ou outras
publicações e trabalhos gráficos patrocinados, editados ou co-editados pela
Secretaria Municipal de Cultura;
III - saldos finais das contas correntes e o resultado das sanções pecuniárias
referidos, respectivamente, nos artigos. 8° e 9° da Lei n° 6.498, de 1993;
IV - doações e contribuições em moeda nacional e estrangeira de pessoas físicas
e jurídicas domiciliadas no país ou no exterior;
V - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras decorrentes
de aplicações de recursos próprios;
VI - outras rendas eventuais.

Art. 30 - O Incentivo Fiscal e o Fundo de Projetos Culturais incentivarão projetos
culturais nas áreas descritas no art. 3° da Lei n° 6.498, de 1993, podendo
contemplar projetos Comunitários e Correntes, sendo a dotação de recursos de
cada modalidade apurada na forma prevista no § 1° do art. 2° deste Decreto.
(retificado no DOM de 04/05/2001)

§ 1° - O valor máximo a ser solicitado ao Fundo de Projetos Culturais é de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) quando se tratar de Projeto Comunitário, e
de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), quando se tratar de Projeto Corrente.

§ 2° - Para o Incentivo Fiscal, o valor máximo a ser solicitado para Projetos
Comunitários e Correntes é de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 3° - Quando houver previsão de recursos complementares de outras fontes
públicas e/ou privadas, os projetos deverão apresentar tais informações.

§ 4° - Os Certificados de Participação e Enquadramento mencionarão itens do
orçamento em que poderão ser utilizados os recursos aprovados, quando a
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC assim determinar.

§ 5° - Os valores previstos neste artigo serão revistos anualmente por força de ato
do Executivo.

Art. 31 - Os Certificados de Participação e de Enquadramento devem mencionar a
classificação do projeto, discriminando-se o montante de recursos próprios e de
recursos transferidos, da seguinte forma:
I - projeto classificado como Corrente:

até 90% (noventa por cento) de recursos transferidos;
pelo menos 10% (dez por cento) de recu rsos próprios.

11 - projeto classificado como Comunitário: até 100% (cem por cento) de recursos
transferidos.

§ 1° - Os Certificados de Enquadramento, para efeito de captação de recursos,
terão validade de 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão.
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§ 2° - O repasse de recurso na modalidade Incentivo Fiscal deverá ser somente
até o final do ano da seleção dos projetos.

§ 3° - Os pedidos de renovação dos Certificados de Enquadramento deverão ser
apresentados antes do término de sua validade, a fim de que a Comissão
Municipal de Incentivo à Cultura possa analisar o pedido em função da
disponibilidade de recursos a serem transferidos e da capacidade de captação do
empreendedor, determinando o prazo de prorrogação, o qual fica limitado ao
exercício de seleção do projeto aprovado.

§ 4° - Os valores relacionados no Certificado de Enquadramento e no Certificado
de Participação serão expressos em moeda corrente.

Art. 32 - Os projetos aprovados pelo Fundo de Projetos Culturais receberão os
recursos financeiros liberados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura em
até 4 (quatro) parcelas subseqüentes, mediante prestação de contas e relatórios
de atividades desenvolvidas.

Parágrafo único - O Fundo de Projetos Culturais receberá seus recursos de
acordo com a ordem de liberação estabelecida no caput.

Art. 33 - A aplicação dos recursos da conta vinculada poderá ser feita pelo
empreendedor no mercado financeiro pelo tempo estritamente necessário à
organização e implantação do projeto cultural.

Parágrafo único - Incorrerá nas sanções previstas no art. 35 deste Decreto, o
empreendedor que aplicar os recursos por tempo superior ao necessário à
implantação do projeto cultural.

Seção V
Da Prestação de Contas

Art. 34 - No caso do Fundo de Projetos Culturais, o empreendedor deverá realizar
o projeto em até 6 (seis) meses após o depósito da última parcela do valor
aprovado pelo Fundo de Projetos Culturais e no caso do Incentivo Fiscal, em até
12 (doze) meses, a contar da data de emissão do primeiro Certificado de Incentivo
Fiscal.

Art. 35 - O empreendedor que não comprovar, nos termos da legislação
específica, a correta aplicação dos recursos transferidos e próprios ficará sujeito
ao pagamento do valor do incentivo respectivo, corrigido pela variação aplicável
aos títulos municipais, acrescido de 10% (dez por cento), ficando ele ainda
excluído da participação em quaisquer projetos culturais abrangidos por este
Decreto pelo prazo de 8 (oito) anos, sem prejuízo das penalidades criminais e civis
cabíveis.
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Art. 36 - O empreendedor prestará contas à Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura:

I - em se tratando de projeto aprovado com vistas aos benefícios do Fundo de
Projetos Culturais:

a) parcialmente, de cada parcela recebida, para, após aprovação da prestação de
contas, ser liberado o depósito da parcela subseqüente;

b) globalmente, ao final da realização do projeto, quanto aos recursos transferidos
do Fundo de Projetos Culturais - FPC, recursos próprios e recursos
complementares, à indicação dos depósitos recebidos, à variação da aplicação
financeira realizada, aos gastos efetuados, bem como à contrapartida social e aos
serviços e materiais permutados;

II - em se tratando de projeto aprovado com vistas ao Incentivo Fiscal, ao final da
realização do projeto cultural, referente aos recursos próprios e transferidos, à
indicação dos depósitos recebidos, à variação da aplicação financeira realizada,
aos gastos efetuados, aos serviços e materiais permutados, além da contrapartida
social realizada.

§ 1° - Os roteiros de prestação de contas, elaborados pelas Secretarias Municipais
de Cultura, Administrativa e Financeira da Política Social e da Coordenação de
Finanças e aprovados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, deverão
ser entregues aos Empreendedores junto com o Certificado de Participação no
Fundo de Projetos Culturais ou Certificado de Enquadramento.

§ 2° - A prestação de contas global deverá ser apresentada em até 2 (dois) meses
após a realização do projeto, nos termos do art. 34 desde Decreto.

§ 3°_ No ato da prestação de contas parcial (FPC), o empreendedor apresentará
relatório de desenvolvimento do projeto e, na prestação global, apresentará,
obrigatoriamente, exemplares de todos os produtos materiais resultantes do
projeto incentivado, bem como materiais relacionados à sua difusão, divulgação,
promoção e distribuição que, após conferência, serão arquivados na Secretaria
Municipal de Cultura.
§ 4° - Concluído o projeto, o empreendedor, tendo ainda saldo em sua conta,
deverá repassá-lo ao Fundo de Projetos Culturais, não se aceitando
remanejamento para outros fins.

Art. 37 - Em se tratando de Fundo de Projetos Culturais, fica limitado a 3% (três
por cento) no caso de Projetos Correntes, e a 5% (cinco por cento) no caso de
Projetos Comunitários, o valor máximo a ser gasto para fins de elaboração do
projeto e prestação de contas, calculado sobre o valor aprovado pelo Fundo de
Projetos Culturais. Em se tratando de Incentivo Fiscal, fica limitado em 10% (dez
por cento) o valor máximo a ser repassado para fins de elaboração do projeto,
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captação de recursos e prestação de contas, calculados sobre o valor aprovado
para o projeto.

§ 1° - Os gastos referidos neste artigo deverão estar discriminados no projeto e
comprovados na prestação de contas.

§ 2° - Só serão aceitas as prestações de contas relativas aos serviços
discriminados neste artigo quando referentes a profissionais, empresas e
indivíduos devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura e no
Cadastro Mobiliário Municipal.

§ 3° - Os profissionais, empresas e indivíduos relacionados no parágrafo anterior
deverão estar quites com a Fazenda Municipal quando do pagamento, exigindo-se
a anexação, na prestação de contas, da respectiva certidão plena de quitação.

CAPíTULO 111
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 38 - É obrigatória a referência explícita à Prefeitura de Belo Horizonte - PBH, à
Secretaria Municipal de Cultura - SMC e à Lei Municipal de Incentivo à Cultura -
LMIC, nos produtos resultantes dos projetos incentivados, bem como em
quaisquer atividades e materiais relacionados à sua difusão, divulgação,
promoção e distribuição, em destaque equivalente ao que for dado ao maior
patrocinador e/ou incentivado r, conforme normatização fornecida pela Secretaria
Municipal de Cultura.

§ 1° - É obrigatória a veiculação no início de shows, espetáculos e apresentações
de projetos incentivados, de mensagem sonora conforme modelo fornecido pela
Secretaria Municipal de Cultura.

§ 2° - Em espaços culturais construídos, conservados ou mantidos mediante
recursos do Fundo de Projetos Culturais ou dos incentivos fiscais do Município, é
obrigatória a instalação, em local visível, de placa com referência explícita à
Prefeitura de Belo Horizonte, à Secretaria Municipal de Cultura e à Lei Municipal
de Incentivo à Cultura, bem como a veiculação de mensagem sonora antecedendo
os eventos ali ocorridos, conforme modelos fornecidos pela Secretaria Municipal
de Cultura.

§ 3° - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a perda automática
do benefício, cobrando-se do empreendedor os valores deduzidos do ISSQN ou
repassados ao projeto através do Fundo de Projetos Culturais, ficando o mesmo
impedido de apresentar novo projeto pelo prazo de 3 (três) anos.

Art. 39 - Para o cumprimento do disposto no art. 4° da Lei n° 6.498, de 1993, a
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura realizará avaliação dos recursos
financeiros atribuídos a cada projeto.
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§ 1° - Para efeito do disposto no caput, é obrigatório o envio, para apreciação da
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, de produtos materiais, material de
divulgação e difusão, promoção e distribuição, durante a realização do projeto;

§ 2° - Para shows, espetáculos e apresentações de projetos incentivados, é
obrigatório o envio de convites para o acesso dos membros da Comissão
Municipal de Incentivo à Cultura responsáveis pela avaliação.
Art. 40 - Ao empreendedor que tiver projeto aprovado com recursos do Fundo de
Projetos Culturais e ao incentivado r que transferir recursos diretamente ao Fundo,
aplicam-se, no que couber, as regras previstas neste Decreto.

Art. 41 - As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura e a Câmara Municipal poderão ter acesso à documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por este Decreto.

Art. 42 - Os casos omissos serão avaliados pela Comissão, ou decididos pelo
Presidente, ad referendum da Comissão.

Art. 43 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os
Decretos n° 9.863, de 4 de março de 1999, n° 10.131, de 19 de janeiro de 2000 e
n° 10.162, de 11 de fevereiro de 2000.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2001

Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte
Fernando Damata Pimentel
Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Coordenação Geral
Júlio Ribeiro Pires
Secretário Municipal de Coordenação de Finanças
Maurício Borges Lemos
Secretário Municipal da Coordenação de Política Social
Antônio João de Freitas
Secretário Municipal Administrativo e Financeiro da Política Social
Maria Celina Pinto Albano .
Secretária Municipal de Cultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte - Edital para inscrição de
projetos culturais para 2001

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) comunica que estarão abertas, no
período de 07 a 25 de maio de 2001, as inscrições de projetos culturais para
exame da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (CMIC), com vistas ao
Fundo de Projetos Culturais (FPC) e ao Incentivo Fiscal (IF), conforme os termos
da Lei n° 6.498/93, do Decreto n° 10.621 de 27 de abril de 2001 e as seguintes
disposições:

1 - Cada empreendedor poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) projetos. O
mesmo projeto não poderá ser apresentado simultaneamente ao Incentivo Fiscal e
ao Fundo de Projetos Culturais.

2 - Os projetos poderão ser inscritos nas categorias Comunitário e Corrente, tanto
na modalidade Incentivo Fiscal quanto na modalidade Fundo de Projetos
Culturais, a critério do empreendedor.

3 - O valor máximo a ser solicitado ao FPC é R$35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), quando se tratar de Projeto Comunitário, e R$50.000,00 (cinqüenta mil
reais), quando se tratar de Projeto Corrente.

4 - Para o Incentivo Fiscal, o valor máximo a ser solicitado para projetos
comunitários e correntes é R$80.000,00 (oitenta mil reais).

5 - As inscrições deverão ser feitas na Assessoria da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, na Av. dos Andradas, 367, 2° andar, de segunda a sexta-feira, no horário
de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação de
formulário devidamente preenchido e acompanhado de requerimento,
declarações, anexos e cópia dos seguintes documentos:

- Para pessoa física:

I - Carteira de Identidade;
li-CPF;
111 - Comprovantes de domicílio em Belo Horizonte há mais de um ano e atual,
exclusivamente em nome do empreendedor. Somente serão aceitas contas de
água, luz, telefone, guia de IPTU desde que enviada pelo correio, extrato ou
cobrança bancária e de cartão de crédito; declaração de autoridade constituída ou
declaração do próprio empreendedor, com 02 testemunhas, todas as assinaturas
com firma reconhecida.
Considera-se comprovante de domicílio há mais de um ano aquele datado de pelo
menos 12 meses antes do dia de abertura das inscrições.
Considera-se comprovante de domicílio atual aquele datado do mês de abertura
das inscrições ou do mês imediatamente anterior.
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- Para pessoa jurídica:

I - Atos Constitutivos (contrato social e alterações - se for o caso -, ou estatuto, ou
ata de constituição e termo de posse do representante legal/dirigente);
11- CNPJ;
111- Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento e cópia da guia da Taxa de
Fiscalização, Localização e Funcionamento, para comprovar, respectivamente, o
funcionamento há mais de um ano e atual no município de 8elo Horizonte. As
Associações sem fins lucrativos ficam dispensadas da apresentação do Alvará e
da guia da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, bastando que
anexem declaração do representante legal, com firma reconhecida, atestando o
funcionamento há mais de um ano e atual delas;
IV - Carteira de Identidade do representante legal/dirigente;
V - CPF do representante legal/dirigente.

6 - Funcionários públicos municipais não poderão ser empreendedores de
projetos culturais.

7 - O formulário e os modelos de requerimento e declarações serão fornecidos
pela Assessoria da Lei e estarão à disposição dos interessados mediante permuta
de disquete. Também podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico:
www.pbh.gov.br/cultura.

8 - Os projetos deverão ser apresentados em 1 (uma) via, formato A4,
devidamente encadernado em espiral, com todas as folhas numeradas e
rubricadas pelo empreendedor, em envelope lacrado contendo o nome do projeto,
do empreendedor, da área, da modalidade (Incentivo Fiscal ou Fundo de Projetos
Culturais) e da categoria (comunitário ou corrente). É de inteira responsabilidade
do empreendedor a entrega de toda a documentação e informações solicitadas no
formulário.

9 - O empreendedor poderá apresentar como anexo, material adicional
imprescindível para a comprovação das informações contidas no projeto, em
envelope lacrado e devidamente identificado.

10- Não serão aceitos, em hipótese alguma, projetos e documentos enviados
através de fax, correio, internet, nem protocolos de requerimento de
documentação.

11 - Não será permitido juntar outras informações e documentos após a inscrição,
a não ser por diligência da Comissão. Os projetos apresentados com
documentação e/ou formulário incompletos serão indeferidos na pré-análise,
observando-se o disposto no item 20.1 deste Edital.

12 - Todos os projetos inscritos dentro do prazo, com a documentação completa e
de acordo às normas do presente edital e do Decreto n° 10.621/2001 serão
analisados.
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13 - Os gastos relativos à captação de patrocínio complementar, gastos com
coquetéis e outros não essenciais ao desenvolvimento do projeto, caso existam,
deverão constar do orçamento, mas não serão cobertos com recursos aprovados.
Tais gastos deverão ser custeados com recursos próprios do empreendedor.

14 - O empreendedor deverá prever no orçamento do projeto o' recolhimento de
taxas e tributos, de qualquer natureza, sejam eles municipais, estaduais ou
federais.

15 - Em se tratando de Fundo de Projetos Culturais, fica limitado a 3% (três por
cento) no caso de projetos correntes, e a 5% (cinco por cento), no caso de
projetos comunitários, o valor máximo a ser gasto para fins de elaboração do
projeto e prestação de contas, calculado sobre o valor aprovado pelo Fundo de
Projetos Culturais. Em se tratando de Incentivo Fiscal, fica limitado em 10% (dez
por cento) o valor máximo a ser repassado para fins de elaboração do projeto,
captação de recursos e prestação de contas, calculados sobre o valor aprovado
para o projeto.

16 - Os projetos inscritos em anos anteriores não estão automaticamente inscritos
para o processo seletivo de 2001.

17 - Não serão examinados projetos de empreendedores que não tenham
prestado contas de outros anteriormente incentivados, ou que tenham tido as
prestações indeferidas e não tenham regularizado a sua situação nos termos da
Lei Municipal n o 6.498 de 1993. Não poderão participar dos projetos, em qualquer
nível, pessoas físicas e/ou jurídicas que tenham pendências como empreendedor.

18 - Os projetos que beneficiem instituições públicas municipais, estaduais ou
federais somente poderão ser apresentados nas áreas de:

preservação do patrimônio histórico e cultural;
conservação e manutenção de museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais;
levantamentos, estudos e pesquisa nas áreas cultural e artística.

Tais projetos deverão ser apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de
comprovada inserção na área e acompanhados de prévia autorização do
responsável pela instituição a que se refere o projeto. Instituições públicas não
poderão ser empreendedoras desses projetos. O valor destinado pela LMIC ao
conjunto destes projetos limita-se em até 15% (quinze por cento) do total dos
recursos disponíveis.

19 - A realização dos projetos apresentados às áreas de preservação do
patrimônio histórico e cultural, construção, conservação e manutenção de museus,
arquivos, bibliotecas e centros culturais, caso sejam aprovados, fica condicionada ,
à aprovação final nos órgãos competentes, como IPHAN, IEPHA, Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural de 8elo Horizonte, Secretaria Municipal de
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Regulação Urbana e respectiva Secretaria Municipal da Coordenação de Gestão
Regional.

20 - A Comissão analisará os projetos observando as seguintes etapas:

20.1 - Pré-análise: 1a Etapa: análise eliminatória, quando serão avaliados, pela
Assessoria da Lei, o enquadramento do projeto nos termos do Edital, conferência
de documentação e do preenchimento do formulário. O prazo de realização desta
etapa será de 15 dias a contar do encerramento das inscrições. Os projetos
indeferidos poderão recorrer em até 5 dias úteis após o recebimento, contra-
recibo, do aviso de indeferimento. O julgamento do recurso será realizado no
prazo máximo de 10 dias, não cabendo novo recurso.

20.2 - Pré-análise: 2a etapa: análise eliminatória, quando serão avaliados, pela
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, os seguintes aspectos:

enquadramento no art. 3° da Lei n." 6.498/93;
apresentação de orçamento completo e com detalhamento de todos os itens;
orçamento compatível com os preços praticados no mercado de Belo Horizonte;
observância do caráter não comercial nos projetos de natureza comunitária;
observância da inserção comunitária do proponente nos projetos de caráter
comunitário.

20.2.1 - O prazo para realização dessa segunda etapa será contado dentro do
período destinado para a análise e classificação dos projetos pela CMIC. A CMIC
comunicará aos empreendedores os motivos da eliminação dos respectivos
projetos, não cabendo recurso contra essa decisão.

20.3 - Construção de proporcionalidade:

Os recursos financeiros serão distribuídos proporcionalmente entre os projetos, de
acordo com a demanda apurada após a pré-análise, observando-se as seguintes
alíneas sucessivamente:

modalidade (Incentivo Fiscal ou Fundo de Projetos Culturais);
categoria do projeto (corrente ou comunitário);
área de enquadramento do projeto, conforme o art. 3° do Decreto n." 10.621/2001;

d) pessoa do propone.nte:
• iniciante;
• experiente.

20.4 - Análise classificatória: definidas as cotas, a CMIC analisará os projetos
considerando:

20.4.1 - Consistência do Projeto: na avaliação deste critério, serão atribuídos 30
pontos, considerando-se:
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a) Clareza, objetividade e suficiência das informações contidas no projeto, que
deverão traduzir com nitidez o que se quer realizar.
b) Detalhamento das etapas do projeto, que permita a visualização, passo a
passo, das ações essenciais à sua execução.
c) Compatibilidade entre os objetivos e estratégias de realização, verificada na
análise da confluência dos itens anteriores.

20.4.2 - Exeqüibilidade do Projeto: na avaliação deste critério, serão atribuídos 30
pontos, considerando-se:

Compatibilidade entre os currículos da equipe do projeto e a proposta
apresentada.
Orçamento condizente com a proposta.
c) Prazos adequados à realização do projeto.

20.4.3 - Impacto Cultural do Projeto e seu Efeito Multiplicador: na avaliação deste
critério, serão atribuídos 40 pontos, considerando-se o seu enquadramento em um
dos indicadores abaixo:

projetos que priorizem a formação de público, a formação e aprimoramento
técnico/ artístico: considerar-se-á aqueles que invistam em democratização do
acesso aos bens artísticos e culturais, ao fazer cultural e/ou que invistam em
capacitação, aperfeiçoamento e atualização.
projetos que priorizem circulação e divulgação de bens artístico-culturais:
considerar-se-á aqueles que invistam em difusão, distribuição, promovendo assim,
a democratização do acesso a bens artísticos e culturais.
projetos que priorizem a pesquisa e a experimentação: considerar-se-á aqueles
que contenham uma perspectiva de produção de conhecimento, investigação
artística, e apresentem propostas diferenciadas da lógica de mercado.
projetos que priorizem a promoção da memória coletiva e do patrimônio cultural da
cidade: considerar-se-á aqueles que permitam, através de todas as formas de
expressões artísticas e culturais, a construção e o resgate da identidade
sociocultural da cidade e de sua população.

20.4.4 - Valorização da Mão-de-Obra Técnica do Município: na avaliação deste
critério, serão atribuídos 10 pontos.

Serão aprovados os projetos que obtiverem a maior pontuação, no máximo de 110
pontos.

21 - A proposta de contrapartida social feita pelo empreendedor, obrigatória
quando se tratar de projetos correntes, não será objeto de pontuação, mas será
examinada pela CMIC, a qual poderá propor alterações ou acréscimos. A
contrapartida social é uma ação a ser desenvolvida pelo projeto de forma a
contribuir para a descentralização cultural e/ou a universalização e
democratização do acesso a bens culturais e deverá se referir à realização de
oficinas, de eventos gratuitos, à doação de cotas dos produtos do projeto, ao
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oferecimento de bolsas de estudo, ou outras atividades a serem propostas para
análise da CMIC. Os custos da contrapartida não podem estar incluídos no
orçamento do projeto. Projetos que garantam o acesso gratuito das coletividades
aos eventos programados não precisam apresentar proposta de contrapartida. A
realização da contrapartida social aprovada dar-se-á de forma planejada entre o
empreendedor, a CMIC e a SMC.

22 - A CMIC terá 60 dias a contar do término do período de inscrição, incluído o
prazo da primeira etapa da pré-análise, prorrogáveis por até 30 dias, para divulgar
o resultado geral dos projetos aprovados, com os respectivos valores, no Diário
Oficial do Município (DOM). A decisão da CMIC quanto ao resultado final da
seleção de projetos é irrecorrível.

23 - Os projetos inscritos à LMIC não serão devolvidos.

24 - Qualquer alteração no projeto, após sua aprovação, deverá ser submetida
previamente à deliberação da CMIC, acompanhada de justificativa.

25 - A declaração falsa ou inexata, bem como a apresentação de documentos ou
informações falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição do
projeto e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

26 - Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela CMIC, nos
termos da Lei n° 6.498/93, do Decreto n° 10.621/2001 e do Regimento Interno da
CMIC.

Maria Celina Pinto Albano
Secretária Municipal de Cultura
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