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CARTA DO 
PRESIDENTE

Prezado(a) Municipalista,

Onde posso captar recursos para executar ações, políticas e progra-
mas de cultura no meu Município? Que tipos de ações, políticas e progra-
mas municipais de cultura devo e/ou posso implementar com esses recursos 
captados? Por que é importante estruturar um planejamento para a gestão 
pública municipal de cultura? 

A presente publicação pretende auxiliar o trabalho dos gestores públicos 
de cultura, sinalizando respostas para esses questionamentos tão recorrentes. 

A publicação Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública 
Municipal de Cultura é composta por três capítulos. No primeiro, explicitam-
-se as principais normas jurídicas que os gestores públicos de cultura de-
vem dominar. Dentre elas: artigos constitucionais que tratam de competên-
cias municipais no que se refere à cultura; e as legislações que instituíram o 
Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura.

O segundo capítulo apresenta sugestões de atuação para o fortaleci-
mento da gestão pública municipal de cultura no tocante ao planejamento de 
ações, políticas e programas de cultura que promovam a produção, a distri-
buição, o acesso e a fruição cultural em âmbito local.

No último capítulo, indicam-se fontes de recursos federais e estaduais 
para o financiamento de iniciativas culturais que podem ser pleiteadas pe-
los Municípios. Dentre elas: leis estaduais de incentivo à cultura, fundos es-
taduais de cultura, Lei Rouanet e programas federais de cultura. 

Boa leitura e uma excelente gestão!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. PRINCIPAIS NORMAS 
JURÍDICAS DA 
CULTURA QUE VOCÊ 
PRECISA CONHECER

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 215, determina que o 
“Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a di-
fusão das manifestações culturais”. De forma complementar, a Carta Mag-
na, em seu art. 23, inc. V, estabelece como competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “proporcionar os meios 
de acesso à cultura”.

A fim de entender do que se trata o conteúdo desses artigos, inicia-
-se com a questão da cultura compreendida como um direito dos cida-
dãos brasileiros. Nesse tocante, Francisco Humberto Cunha Filho sugere 
a seguinte definição:

Direitos culturais são aqueles afetos às artes, à memória co-
letiva e ao repasse de saberes, que asseguram a seus titu-
lares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa 
no presente e possibilidade de previsão e decisão de op-
ções referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da 
pessoa humana. (CUNHA FILHO, 2000, p. 34)

De acordo com esse entendimento, os direitos culturais se referem 
às diferenças culturais e às respectivas formas culturais materiais e imate-
riais de expressão, bem como à relevância da convivência frutífera e res-
peitosa entre elas.
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Ou seja, conforme essa compreensão em relação aos mencionados 
arts. 23 e 215 da Constituição Federal, os Entes federados devem estar 
comprometidos com o reconhecimento, a proteção e o fomento às distintas 
formas culturais materiais e imateriais de manifestação que se importam 
com o respeito, a solidariedade e a alteridade, provenientes, por exemplo, 
de artistas, jovens, idosos, não ouvintes, quilombolas, ribeirinhos e indíge-
nas que vivem nos Municípios brasileiros.

 

Quer saber mais sobre direitos culturais? Aces-
se o site do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Direitos Culturais: <http://www.direitosculturais.
com.br/>.

 Sobre esse tema, a Constituição Federal instituiu, em seu art. 30, 
inc. IX, como uma das competências dos Municípios “promover a prote-
ção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual”, e ainda esclarece em seu art. 216, que:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa-
gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico.
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Gestor(a), conheça a publicação da Câmara 
dos Deputados Legislação sobre patrimônio cul-
tural, disponibilizada no site: <http://bd.camara.
gov.br/bd/handle/bdcamara/4844>.

Assim sendo, a Carta Magna compreende não apenas a dimensão 
material dos bens culturais, mas também sua dimensão imaterial. Logo, a 
temática patrimônio cultural abrange o caráter material e imaterial existen-
te, por exemplo, nos bens culturais a seguir, que foram tombados ou re-
gistrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)1

O Teatro Amazonas, em Manaus (AM).

Foto de Carla Lima. Fonte: <http://www.cultura.am.gov.br/teatro-amazonas/>.

1   IPHAN. Mapa do Patrimônio Cultural no Brasil. Site do Mapa do Patrimônio Cultural no Brasil, [s.a.].
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A Casa de Cândido Portinari, em Brodowski (SP).

Foto de autor desconhecido. Fonte: <https://www.museuca-
sadeportinari.org.br/o-museu/fotos-do-museu>.

A Festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis (GO).

Foto de autor desconhecido. Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/72>.
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O frevo, forma de expressão cultural no Estado de Pernambuco.

Foto de autor desconhecido. Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/62>.

O ofício das paneleiras de goiabeiras, que se refere ao 
saber envolvido na fabricação artesanal de panelas de barro 

transmitido pelas artesãs paneleiras, em Vitória (ES).

Foto de Marcio Vianna. Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/51/>.
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A Tava Miri São Miguel Arcanjo, lugar de importância e 
referência cultural  para o povo indígena Guarani-Mbyá, 

localizada no Município de  São Miguel das Missões (RS).

Foto de Daniele Pires. Fonte: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/507/>.

Você conhece o Mapa do Patrimônio Cultural no 
Brasil? Acesse o site: <http://sicg.iphan.gov.br/
sicg/pesquisarBem>.

Por meio da Emenda Constitucional 71/2012, que criou o art. 216-A 
na Constituição Federal de 1988, foi instituído o Sistema Nacional de Cultu-
ra (SNC), uma ideia que inspirada, sobretudo, pela experiência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), foi inicialmente gestada, em 2002, e vem sendo, 
desde então, defendida e disseminada junto aos Estados e Municípios bra-
sileiros, heterogeneamente, por membros do Ministério da Cultura (MinC).

Apesar de instituído na Carta Magna em 2012, o SNC ainda não foi 
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regulamentado, conforme estabelecido pelo § 3º do art. 216-A: “Lei fede-
ral disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem 
como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas 
setoriais de governo”. Isso contribui para a manifestação do sentimento de 
frustação em gestores públicos municipais e agentes culturais da socieda-
de civil que, motivados pelo MinC, se dedicaram, desde 2003, a instituir ou 
aprimorar os elementos que constituiriam ou constituem seus sistemas muni-
cipais de cultura, como o conselho, o plano e o fundo municipal de cultura. 

Além disso, a ausência da regulamentação do SNC incide na desar-
ticulação entre os seus subsistemas já existentes – sistemas municipais e 
estaduais de cultura -, fato esse que inviabiliza os Municípios que criaram 
seus sistemas de cultura de receberem os prometidos recursos financei-
ros por meio do repasse fundo a fundo, o que, caso fosse garantido, teria 
capacidade de fomentar o desenvolvimento da cultura no âmbito local.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
reconhece a importância da regulamentação 
do SNC por meio de projeto de lei que consi-
dere as especificidades dos Municípios brasi-
leiros em termos de quantidade populacional 
e de recursos humanos, estruturais e financei-
ros, a fim de que o SNC tenha possibilidades 
de ser exercitado e incorporado como uma po-
lítica estruturante, que institucionalize de for-
ma articulada a gestão pública de cultura em 
âmbito federal, distrital, estadual e municipal.

Proporcionando, dessa maneira, que o Estado garanta a todos o ple-
no exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura na-
cional, apoie e incentive a valorização e a difusão das manifestações 
culturais, assim como previsto pelo art. 215 da Constituição Federal.
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O § 4º do art. 216-A determina que “Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis 
próprias”, respeitando, dessa maneira, a autonomia municipal. 

O Município que tiver interesse em aderir ao SNC pode fazê-lo por 
meio do Acordo de Cooperação Federativa do SNC, acessando a platafor-
ma: <http://snc.cultura.gov.br/>. Contudo, antes de aderir ao SNC, a CNM 
alerta que é importante que o(a) gestor(a) público(a) esteja ciente de que 
o referido acordo pactua compromissos mútuos entre o MinC e o Municí-
pio signatário. 

Quer saber mais sobre o SNC? Acesse o site: 
<http://www.cultura.gov.br/snc>.

A Emenda Constitucional 48/2005 estabeleceu na Carta Magna, na 
forma do § 3º do seu art. 215, a necessidade da elaboração e da aprova-
ção, a cada dez anos, de lei federal que institua um novo Plano Nacional 
de Cultura (PNC) e que, portanto, garanta sua existência e continuidade. 

A Lei Federal 12.343/2010, conforme a determinação constitucional, 
instituiu o PNC vigente entre os anos de 2010 e 2020, que é regido por prin-
cípios como: diversidade cultural; respeito aos direitos humanos; liberdade 
de expressão, criação e fruição; direito à memória e às tradições; valoriza-
ção da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável; e participação 
e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais. 
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De acordo com o MinC: 

O PNC, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura (SNC), 
é o norteador da política cultural nacional. Ele estabelece 
objetivos, diretrizes, ações e metas para dez anos (2010 a 
2020), e foi construído com base em discussões ocorridas 
nas conferências municipais, estaduais e nacionais de cul-
tura e consolidadas no Conselho Nacional de Política Cul-
tural (CNPC). (BRASIL, 2013, p. 8)

A Portaria do MinC 123/2011 instituiu as 53 metas do PNC, que au-
xiliam na concretude e no acompanhamento avaliativo do conteúdo esta-
belecido na Lei Federal 12.343/2010. Dessas metas, destacam-se 16 que, 
explicitamente, fazem referência aos Municípios brasileiros:

Meta 1: Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e im-
plementado, com 100% das Unidades da Federação (UF) e 
60% dos Municípios com sistemas de cultura institucionali-
zados e implementados [...]
Meta 2: 100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos 
Municípios atualizando o Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais (SNIIC) [...]
Meta 5: Sistema Nacional de Patrimônio Cultural implantado, 
com 100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos Muni-
cípios com legislação e política de patrimônio aprovadas [...]
Meta 12: 100% das escolas públicas de Educação Básica 
com a disciplina de Arte no currículo escolar regular com 
ênfase em cultura brasileira, linguagens artísticas e patri-
mônio cultural [...]
Meta 13: 20 mil professores de Arte de escolas públicas com 
formação continuada [...]
Meta 14: 100 mil escolas públicas de Educação Básica de-
senvolvendo permanentemente atividades de Arte e Cul-
tura [...]
Meta 22: Aumento em 30% no número de Municípios bra-
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sileiros com grupos em atividade nas áreas de teatro, dan-
ça, circo, música, artes visuais, literatura e artesanato [...]
Meta 23: 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, com-
partilhados entre o governo federal, as Unidades da Fede-
ração (UF) e os Municípios integrantes do Sistema Nacional 
de Cultura (SNC) [...]
Meta 24: 60% dos Municípios de cada macrorregião do 
país com produção e circulação de espetáculos e ativida-
des artísticas e culturais fomentados com recursos públi-
cos federais [...]
Meta 30: 37% dos Municípios brasileiros com cineclube [...]
Meta 31: Municípios brasileiros com algum tipo de institui-
ção ou equipamento cultural, entre museu, teatro ou sala de 
espetáculo, arquivo público ou centro de documentação, ci-
nema e centro cultural [...]
Meta 32: 100% dos Municípios brasileiros com ao menos 
uma biblioteca pública em funcionamento [...]
Meta 36: Gestores de cultura e conselheiros capacitados em 
cursos promovidos ou certificados pelo Ministério da Cultu-
ra em 100% das Unidades da Federação (UF) e 30% dos 
Municípios, dentre os quais, 100% dos que possuem mais 
de 100 mil habitantes [...]
Meta 37: 100% das Unidades da Federação (UF) e 20% dos 
Municípios, sendo 100% das capitais e 100% dos Municípios 
com mais de 500 mil habitantes, com secretarias de cultura 
exclusivas instaladas [...]
Meta 43: 100% das Unidades da Federação (UF) com um 
núcleo de produção digital audiovisual e um núcleo de arte 
tecnológica e inovação [...]
Meta 49: Conferências Nacionais de Cultura realizadas em 
2013 e 2017, com ampla participação social e envolvimen-
to de 100% das Unidades da Federação (UF) e 100% dos 
Municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura 
(SNC). (BRASIL, 2013, p. 10-13)
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Você sabia que pode monitorar como o gover-
no federal vem trabalhando para cumprir essas 
metas? Acesse o site <http://pnc.culturadigital.
br/> e analise se as metas que são relevantes 
para o seu Município estão sendo efetivadas.

 Diante das normas jurídicas explicitadas nesse primeiro capítulo, 
evidencia-se a importância e a necessidade de os Municípios brasileiros, 
mesmo que não tenham aderido ao SNC, estruturarem, considerando suas 
respectivas possibilidades e potencialidades, um planejamento de peque-
no, médio e/ou longo prazo para a gestão pública municipal de cultura, ini-
ciativa com a qual o segundo capítulo pretende contribuir.

Quer conhecer o passo a passo que a CNM su-
gere para a elaboração e a implementação de 
um mapeamento/diagnóstico cultural que co-
labore com a organização de um planejamen-
to para a gestão pública municipal de cultura? 
Acesse o conteúdo exclusivo da plataforma da 
CNM: <http://www.cnm.org.br/>. 
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2. POSSIBILIDADES 
DE ATUAÇÃO PARA 
FORTALECER A GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 
DE CULTURA

Do que trata a gestão pública municipal de cultura? Ao compreender 
a cultura enquanto múltiplas formas de pensamento e de expressão material 
e imaterial de seres humanos, em coletividade, a gestão pública de cultu-
ra diz respeito às ações, aos projetos, às políticas e aos programas públi-
cos que estimulam a convivência frutífera e respeitosa entre as diferenças 
culturais que constituem um mesmo âmbito municipal, proporcionando, 
consequentemente, o aumento da qualidade de vida entre os cidadãos.

Logo, ultrapassando a perspectiva de gestão pública de cultura no 
que se restringe à implementação de uma política de eventos artístico-cul-
turais, trata-se aqui também de conhecer, reconhecer e fomentar as diferen-
tes visões e expressões culturais que são comprometidas com o respeito, a 
solidariedade e a alteridade, possibilitando, desse modo, o rompimento de 
estereótipos e de preconceitos e a ampliação do repertório de conhecimen-
tos dos cidadãos. Ou seja, a gestão pública municipal de cultura, nesses 
termos, tem a capacidade de exercitar a cidadania e elevar a autoestima da 
população, bem como potencializar o desenvolvimento econômico e social. 

De acordo com esses entendimentos, são exemplos de formas de 
atuação – a serem traduzidas para os respectivos contextos locais – para 
os Municípios interessados em promover, no campo da cultura, a produ-
ção, a distribuição, o acesso e a fruição:
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 ¡ a realização, em parceria com uma universidade ou instituto federal, 
de pesquisas que coletem informações a respeito do campo cultural 
municipal – sobre, por exemplo, a diversidade étnica que constitui 
a população do respectivo território e a dinâmica de atuação de ar-
tistas, agentes e coletivos culturais –, que proporcionem aos gesto-
res públicos conhecerem de forma mais aprofundada a diversidade 
cultural que compõe o respectivo âmbito local. Estudos como esses, 
agregados às diretrizes elaboradas em uma conferência municipal 
de cultura e/ou à atuação do conselho municipal de cultura, têm a 
capacidade de subsidiar o planejamento e o processo de tomada 
de decisão referentes às políticas públicas municipais de cultura e 
de outros setores, bem como a formulação de um plano municipal 
de cultura e/ou a estruturação de um sistema municipal de informa-
ções e indicadores culturais;

 ¡  a formulação, em conjunto com o conselho municipal de cultura, de 
um plano municipal de cultura pautado em uma perspectiva de cur-
to, médio e longo prazo, que estabeleça orientações para a gestão 
pública, comportando-se como um instrumento de institucionaliza-
ção das políticas públicas de cultura. A fim de garantir a implemen-
tação desse planejamento, faz-se importante que ele esteja vincula-
do à operacionalização, se existir, do fundo municipal de cultura e 
às proposições, feitas pelo Executivo Municipal, em relação ao Pla-
no Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei 
Orçamentária Anual (LOA);

No tocante a essas propostas, conheça a pu-
blicação da CNM Como elaborar inventário 
das potencialidades culturais dos Municípios, 
que se encontra disponibilizada em nosso site: 
http://www.cnm.org.br/biblioteca.
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 ¡ a implementação de iniciativas de capacitação técnica e conceitual 
de pequeno, médio e/ou longo prazo, que tratem desde assuntos a 
respeito de processos de formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas municipais de cultura para conselheiros municipais 
de cultura, gestores e funcionários públicos, até processos de for-
mação artística das mais variadas linguagens – como artes visuais, 
teatro, música, dança e circo –, que tenham como público-alvo a po-
pulação em geral, considerada em sua diversidade. Um exemplo de 
proposta nesse sentido diz respeito à criação e à implementação de 
um programa municipal de educação patrimonial; 

Conheça o conjunto de publicações do Iphan 
sobre educação patrimonial: <http://portal.
iphan.gov.br/publicacoes>.

 
 ¡ a execução, em parceria com órgãos gestores públicos de cultura 

de Municípios vizinhos, de um programa permanente de circulação 
de exposições e espetáculos dos respectivos artistas locais, a ser 
apresentados nos equipamentos culturais existentes nos Municípios 
participantes – como praça, biblioteca, museu, teatro, ginásio, cen-
tro cultural e ponto de cultura –, incentiva a formação de redes cola-
borativas entre gestores, agentes culturais e demais munícipes, bem 
como incita a fortificação do sentimento de pertencimento da popula-
ção para com os respectivos equipamentos culturais. Iniciativas co-
mo essas, inclusive, promovem a criação de condições para que os 
Municípios envolvidos constituam um corredor cultural ou consórcio 
público intermunicipal de cultura; 
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Você sabia que, de acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015, p. 
47), em 2014, cerca de 170 Municípios faziam 
parte de algum consórcio intermunicipal de cul-
tura? A respeito de consórcios públicos intermu-
nicipais, conheça a plataforma da CNM: <http://
consorcios.cnm.org.br/>.

 ¡ o fomento, em parceria com o conselho municipal de cultura, para a 
constituição de redes setoriais de artistas das mais variadas lingua-
gens – por exemplo, entre artesãos – e de equipamentos culturais 
– por exemplo, entre teatros e seus respectivos agentes –, a fim de, 
em coletividade, gerar intercâmbio criativo e potencializar a atuação 
dos atores envolvidos nos respectivos setores e, consequentemente, 
da gestão pública municipal de cultura. Aqui cabe como proposta do 
órgão gestor municipal de cultura, em conjunto com as redes seto-
riais municipais formadas de bibliotecas e de artistas que trabalham 
com diferentes segmentos da literatura, iniciativas que estimulem os 
munícipes a produzir crônicas sobre aspectos do cotidiano na cidade 
e biografias que revelem percepções sobre a história da região, as 
quais podem ser distribuídas em um festival literário municipal e/ou 
em uma biblioteca itinerante instalada em bicicleta, ônibus ou barco; 

Você conhece o Sistema Nacional de Informa-
ções e Indicadores Culturais (Sniic), o Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e a 
Rede Nacional de Identificação de Museus (Re-
NIM)? Não? Então acesse os sites: <http://sniic.
cultura.gov.br/>, <http://snbp.culturadigital.br/> 
e <http://renim.museus.gov.br/>.
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 ¡ a promoção, em parceria com órgãos gestores municipais de outros 
setores de política pública, de atividades – como contação de histó-
rias e roda de conversa – realizadas em espaços públicos espalha-
dos por toda a extensão territorial do Município – como, por exemplo, 
escolas públicas e ruas –, que tratem, em sua dimensão cultural, de 
assuntos como: violência contra as mulheres, respeito aos idosos, 
racismo, intolerância religiosa, preservação ambiental e principais 
doenças que acometem a população da região, estimulando, desse 
modo, o rompimento de estereótipos e de preconceitos e a amplia-
ção do repertório de conhecimentos dos cidadãos;

 ¡  a implementação de políticas públicas que promovam o reconhe-
cimento, a proteção e o fomento de saberes e fazeres de culturas 
populares, que proporcionem a transmissão intergeracional desses 
conhecimentos e expressões que se referem, por exemplo, à educa-
ção ambiental e às práticas de medicina popular, oriundos de comu-
nidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, entre outras, existentes 
no respectivo âmbito municipal. Aqui evidencia-se como possibili-
dade de ação a realização de um projeto nas escolas públicas que 
incentive os alunos a se relacionar com grupos culturais existentes 
no Município e respectivos conhecimentos e expressões populares;

 ¡ a execução, em parceria com órgãos gestores municipais de outros 
setores de política pública, de um programa municipal de acessibilida-
de cultural vinculado à implementação do plano municipal de cultura 
que garanta aos munícipes com algum tipo de deficiência o exercício 
dos seus direitos culturais. Um exemplo de proposta é a disponibili-
zação na biblioteca municipal de obras literárias e audiovisuais com 
audiodescrição para os deficientes visuais que residem na cidade;
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Conheça o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
instituído por meio da Lei Federal 13.146/2015. 
Acesse o site: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. 

 ¡ o fomento, em parceria com órgãos gestores municipais de outros 
setores de política pública, às cadeias produtivas da cultura existen-
tes no âmbito municipal ou com potencial de formação identificado 
por meio de diagnóstico cultural – tais como a cadeia produtiva da 
música, das artes visuais, da moda e do carnaval –, a fim de desen-
volvê-las quanto expressão artístico-cultural e em sua dimensão eco-
nômica. Aqui cabe como proposição a constituição de um polo au-
diovisual no Município que, ao atrair produções audiovisuais para a 
“cidade-locação”, impacte, econômica e artisticamente, a formação 
de mão de obra e geração de empregos associados aos setores ali-
mentícios, de transporte, hoteleiro, audiovisual etc.

Conheça o Mapeamento da Indústria Criativa no 
Brasil: <http://www.firjan.com.br/EconomiaCria-
tiva/pages/default.aspx>. E os Observatórios 
de Economia Criativa do Distrito Federal <ht-
tp://www.obecdf.org/>; do Amazonas <http://
protec.ufam.edu.br/>; de Goiás <https://www.
medialab.ufg.br/>; da Bahia <http://obec.ihac.
ufba.br/>; do Rio de Janeiro <http://www.obe-
crj.uff.br/>; e do Rio Grande do Sul <http://www.
ufrgs.br/obec/>. 
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3. FONTES DE 
FINANCIAMENTO PARA 
A GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL DE CULTURA

A partir de pesquisa por amostragem feita pela CNM com dados pri-
mários fornecidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi) e pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro (Siconfi), constatou-se que, no ano de 2016, fo-
ram gastos pelos Entes federados brasileiros mais de R$ 13 bilhões com a 
função cultura. Desse montante, 61% foram desembolsados pelos Municí-
pios, 25% pelos Estados e somente 14% pela União. 

Diante da disparidade que esses dados demonstram, haja vista que, 
como informado no primeiro capítulo dessa publicação, proporcionar os 
meios de acesso à cultura é uma competência constitucional comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a CNM considera 
que as fontes de financiamento concedidas pelo governo federal e pelos 
Estados para o setor cultural – dentre as quais serão explicitadas a seguir 
as mais importantes que podem ser pleiteadas pelos Municípios –, são in-
suficientes para o desdobramento de um justo pacto federativo.
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 No campo da cultura, expressiva quantidade 
de oportunidades que disponibilizam recursos 
financeiros se desdobra por meio de editais de 
seleção pública. A CNM oferece o acesso gra-
tuito à Plataforma Êxitos, por meio da qual os 
gestores públicos podem conhecer e acompa-
nhar os editais nacionais e internacionais que se 
encontram abertos para a submissão de proje-
tos de diversos setores, inclusive o da cultura. 
Acesse o conteúdo exclusivo da plataforma da 
CNM: <http://www.cnm.org.br/>. 

3.1   Governo federal 

Neste e no próximo subcapítulo, serão evidenciadas fontes de recur-
sos federais e estaduais para o financiamento de iniciativas culturais que 
podem ser pleiteadas pelos Municípios. Dentre elas: leis estaduais de in-
centivo à cultura, fundos estaduais de cultura – vinculados ou não aos res-
pectivos sistemas estaduais de cultura, quando existirem –, Lei Rouanet e 
programas federais de cultura. 

3.1.1  Programa Nacional de Apoio à Cultura – Lei Rouanet

A Lei Federal 8.313/1991, mais conhecida como Lei Rouanet, ins-
tituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), estruturado para 
ser implementado por meio dos seguintes mecanismos de financiamento 
de programas, projetos e ações culturais: Incentivo Fiscal, Fundo Nacional 
de Cultura e Fundos de Investimentos Culturais e Artísticos (Ficart), sendo 
que esse último nunca chegou a ser implantado.
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A respeito do incentivo fiscal, o Município pode ser proponente de 
um projeto cultural por meio de uma pessoa jurídica pública da adminis-
tração indireta, de natureza cultural, como, por exemplo, uma fundação 
municipal de cultura.

De acordo com a Instrução Normativa do MinC 1/2017, o referido pro-
jeto deve ser apresentado pelo proponente por meio do Sistema de Apoio 
às Leis de Incentivo à Cultura – Salic (<http://salic.cultura.gov.br>) entre 
os meses de fevereiro e novembro, sendo analisado no âmbito do MinC e 
da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (Cnic). 

Durante esse processo de avaliação, em caso de aprovação prelimi-
nar do projeto pelo MinC, o proponente, a partir da publicação da decisão 
no Diário Oficial da União (DOU), encontra-se autorizado para captar, por 
prazo determinado, os respectivos recursos com os incentivadores: pes-
soas físicas pagadoras de imposto de renda que apresentam declaração 
no modelo completo e pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. 

Ao captar recursos, mesmo que não se chegue a executar o proje-
to cultural em questão, o proponente, ao fim, necessita fazer a prestação 
de contas.

Os arts. 28, 29 e 30 do Decreto Federal 5.761/2006, que regulamen-
ta a Lei Rouanet, estabelecem que a mesma possibilita, a título de doação 
ou patrocínio, aos incentivadores que são pessoas jurídicas destinarem até 
4% e aos incentivadores pessoas físicas direcionarem até 6% do seu res-
pectivo imposto de renda devido para o apoio direto a projetos culturais 
autorizados previamente pelo MinC a captar recursos.

Nesse caso, o patrocinador ou doador pode deduzir do seu imposto 
devido até 100% do valor investido no projeto cultural quando esse estiver 
enquadrado no art. 18 da Lei Rouanet:

Art. 18 [...] § 3o As doações e os patrocínios na produção 
cultural, a que se refere o § 1o, atenderão exclusivamente 
aos seguintes segmentos: 
a) artes cênicas; 
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b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; 
c) música erudita ou instrumental; 
d) exposições de artes visuais; 
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, 
arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento 
de pessoal e aquisição de equipamentos para a manuten-
ção desses acervos; 
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas 
de curta e média metragem e preservação e difusão do 
acervo audiovisual; e 
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. 
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, 
que poderão funcionar também como centros culturais co-
munitários, em Municípios com menos de 100.000 (cem 
mil) habitantes. 

Diferentemente, conforme os arts. 29 e 30 do Decreto Federal 
5.761/2006, quando o projeto não estiver enquadrado no art. 18 da Lei 
Rouanet: o incentivador pessoa jurídica pode, no máximo, deduzir 40% no 
caso de doação ou 30% no caso de patrocínio; e o incentivador pessoa fí-
sica, no máximo, 80% no caso de doação ou 60% no caso de patrocínio. 
Os outros segmentos previstos no art. 25 da Lei Rouanet são: 

Art.25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físi-
cas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural para fins de 
incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, 
os modos de criar e fazer, os processos de preservação e 
proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e 
métodos de interpretação da realidade cultural, bem co-
mo contribuir para propiciar meios, à população em geral, 
que permitam o conhecimento dos bens de valores artísti-
cos e culturais, compreendendo, entre outros, os seguintes 
segmentos:
I – teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
II – produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, 
discográfica e congêneres;
III – literatura, inclusive obras de referência;
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IV – música;
V – artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia 
e outras congêneres;
VI – folclore e artesanato;
VII – patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, 
arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais 
acervos;
VIII – humanidades; e
IX – rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter 
não-comercial.

2

De acordo com dados primários disponibiliza-
dos pela Receita Federal, dos mais de 27 mi-
lhões de brasileiros que declararam imposto 
de renda em 20152, 41% o fizeram por meio do 
modelo completo, declarando cerca de R$ 85,5 
bilhões de imposto devido (BRASIL, 2016, p.1).

Ou seja, o potencial de captação de recursos junto a pessoas físicas 
por meio da Lei Rouanet é de mais de R$ 5 bilhões/ano. 

Diante disso, a CNM incentiva que os Municípios que tiverem, nos 
termos do mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet, um proje-
to cultural aprovado pelo MinC, promovam uma campanha de cons-
cientização com os respectivos munícipes pagadores de imposto 
de renda, de modo a não se limitarem à captação de recursos com 
pessoas jurídicas. 

A pessoa física em questão pode deduzir do seu imposto devido, 
total ou parte do valor investido – dependendo do segmento em que 
o projeto cultural se encontra enquadrado –, por meio dos seguin-
tes passos:

2  Aqui se refere ao Ano-Calendário 2014, Exercício 2015.



33Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

 ¡ estimar quanto equivale 6% do seu imposto de renda devido, o 
que pode ser feito no simulador disponibilizado no site da Recei-
ta Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Aqui, ressalta-se 
que o limite de 6% é compartilhado com as deduções de incen-
tivo referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto 
do Idoso, Incentivo à Cultura, Incentivo ao Audiovisual e Incenti-
vo ao Desporto3; 

 ¡ fazer o depósito, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou 
o Documento de Operação de Crédito (DOC), que devidamente 
identifique o depositante e o tipo de depósito (doação ou patro-
cínio) na conta bancária oficial do projeto;

 ¡ solicitar ao proponente do projeto o recibo de mecenato que con-
tém os dados que serão informados na declaração do imposto 
de renda;

 ¡ informar o valor investido no ato da declaração do imposto de renda 
do ano seguinte – que corresponde ao mesmo exercício fiscal –, 
anexando o recibo de mecenato.

3

Ainda que praticamente desconhecido, as possibilidades de exer-
cício do mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet não se reduzem ao 
apoio direto a projetos culturais apresentados e autorizados previamente 
pelo MinC a captar recursos. 

Assim como preveem o art. 18 da Lei Rouanet e o inc. I e o § 1º do 
art. 23 do Decreto Federal 5.761/2006, pessoas físicas e jurídicas podem 
destinar parte do seu respectivo imposto de renda devido em favor do Fun-
do Nacional de Cultura para o financiamento de um programa, projeto ou 
ação cultural determinado, que seja apresentado por um órgão integrante 
da administração pública direta, como, por exemplo, uma secretaria mu-
nicipal de cultura.

3   Cf. <https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2014/perguntao/perguntas/pergunta-419.html>.
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Apesar da importância, haja vista que possibilitaria a mais Municí-
pios – e não somente aos que dispõem de pessoa jurídica pública da ad-
ministração indireta, de natureza cultural – apresentarem projetos culturais 
ao MinC no âmbito do mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet, essa 
segunda modalidade não vem sendo implementada. 

A respeito especificamente do Fundo Nacional de Cultura, de acor-
do com os arts. 10 e 12 do Decreto Federal 5.761/2006, ao Município pode 
ser transferido recursos desse fundo para o desenvolvimento de progra-
mas, projetos e ações culturais, respeitando o limite de financiamento de 
80% do custo total da respectiva iniciativa, o que requer, por sua vez, uma 
contrapartida obrigatória do Município contemplado de, no mínimo, 20%. 

Uma maneira de acessar recursos do Fundo Nacional de Cultura se 
desdobra por meio de editais de seleção pública que permitam a partici-
pação de órgãos e entidades da administração pública municipal. Os edi-
tais são publicados, sem periodicidade definida, pelo MinC (<http://www.
cultura.gov.br/editais-da-cultura>). 

Assim como determina o § 1º do art. 2º da Portaria do MinC 29/2009, 
os Municípios proponentes de projetos culturais que forem selecionados 
por meio desses editais devem firmar convênio com o MinC.

Você sabia que o MinC também estabelece 
com Municípios convênios que são executa-
dos com recursos que não são oriundos do 
Fundo Nacional de Cultura? Leia o Decreto Fe-
deral 6.170/2007 e a Portaria do MinC 33/2014, 
acessando o site: <http://www.cultura.gov.br/
legislacao/>. 

Outra forma consiste na obtenção de emenda parlamentar apresen-
tada por deputado(a) federal ou senador(a) – em especial, de emenda par-
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lamentar impositiva, de execução obrigatória4 –, que destine ao Fundo Na-
cional de Cultura recursos para serem aplicados em Municípios. 

Nesse sentido, o art. 13 do Decreto Federal 5.761/2006 estabelece 
que:

Art. 13. A contrapartida será dispensada sempre que os re-
cursos tenham sido depositados no Fundo Nacional da Cul-
tura com destinação especificada na origem, tais como: [...]
II – programas, projetos e ações identificados pelo autor de 
emendas aditivas ao orçamento do Fundo Nacional da Cul-
tura, ainda que o beneficiário seja órgão federal, desde que 
o valor da emenda corresponda ao custo total do projeto.
§ 1o Os programas, projetos e ações culturais previstos nos 
incisos I e II não serão objeto de apreciação pela Comissão 
do Fundo Nacional da Cultura.

Você sabia que o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, em parceria com 
a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) e o Instituto Serzedello Corrêa (ISC) ofer-
tam cursos gratuitos presenciais e virtuais aos 
gestores públicos que querem se capacitar para 
operar convênios? Acesse a plataforma: <http://
portal.convenios.gov.br/treinamentos>. 

 ¡ Realidade da aplicação da Lei Rouanet

Apesar da importância da existência do mecanismo de incentivo 
fiscal, sua implementação revela, historicamente, uma profunda concen-
tração regional, fato que a CNM vem criticando nos últimos anos. Estudo 

4   Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Apresentação de emendas ao Orçamento 2017 começa 
hoje e vai até dia 20. Site da Câmara dos Deputados, 2016.
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feito pela entidade a partir de dados primários fornecidos pelo Sistema de 
Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SalicNet) (http://sistemas.cultura.gov.
br/comparar/salicnet/salicnet.php#) revela que, do total dos recursos cap-
tados por meio da Lei Rouanet, em 2016:

A pesquisa demonstra ainda as seguintes discrepâncias: 

 ¡ o total de tudo o que foi captado na região Nordeste por meio da Lei 
Rouanet entre os anos de 1993 e 2016 é menor do que o que foi cap-
tado na região Sudeste, somente, no ano de 2016; 

 ¡ a totalidade do que foi captado na região Norte entre esses mesmos 
anos de 1993 a 2016 se equipara ao que foi captado na região Sul, 
apenas, em 2016.

Segundo dados disponibilizados pelo Salic Net, em 2014, 2015 e 
2016 foram captados mais de R$ 3,5 bilhões por meio do mecanismo de 
incentivo fiscal da Lei Rouanet, enquanto que, assim como demonstra da-
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dos concedidos pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic/
MinC) à CNM, no mesmo período, por meio do Fundo Nacional de Cultu-
ra, foram empenhados cerca de R$ 250 milhões, sendo que, desse mon-
tante, foram executados, somente, pouco menos de 80 milhões de reais.

Diante disso, a CNM compreende que existe uma intensa predomi-
nância de um único mecanismo que, ademais, funciona de forma concen-
tradora, fato que vem impossibilitando o exercício da prevista complemen-
taridade entre os mecanismos de financiamento que compõem o Pronac.

Quer conhecer de forma mais aprofundada 
as normas jurídicas referentes à Lei Rouanet? 
Acesse o site: <http://rouanet.cultura.gov.br/
legislacao/>. 

3.1.2   Programas federais

A respeito dos programas federais de cultura que disponibilizam re-
cursos aos Municípios, a CNM constatou que considerável parte destes 
é implementada sem regularidade, ou seja, de maneira pontual ao longo 
dos anos, conforme a iniciativa do órgão público federal responsável e a 
disponibilidade de recursos financeiros necessários para a execução des-
ses programas. 

Haja vista que dentre esses programas existem aqueles que ulti-
mamente não vêm disponibilizando novos recursos, apesar de ainda se-
rem considerados existentes, evidencia-se o quadro a seguir que explicita 
um conjunto de plataformas virtuais e publicação que auxiliam os Municí-
pios no conhecimento e no acompanhamento do aparecimento das novas 
oportunidades.
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Quadro 1 – Relação de endereços eletrônicos que publicizam 
oportunidades de captação de recursos oriundos do governo federal 

Ministério da Cultura 
(MinC)

<http://www.cultura.gov.br/programas-e-acoes>
<http://www.cultura.gov.br/editais-da-cultura>
<http://www.cultura.gov.br/convenios>

Fundação Nacional 
de Artes (Funarte)

<http://www.funarte.gov.br/acessoainformacao/
acoes-e-programas/>
<http://www.funarte.gov.br/editais/>
<http://www.funarte.gov.br/acessoainformacao/convenios/>

Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram)

<http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/
acoes-e-programas/> 
<http://www.museus.gov.br/fomento/>

Agência Nacional 
do Cinema (Ancine)

<http://www.ancine.gov.br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas>
<http://www.ancine.gov.br/fomento/editais-fomento>
<http://www.ancine.gov.br/acesso-a-informacao/
convenios-e-transferencias>

Fundação Biblioteca 
Nacional (BN)

<https://www.bn.gov.br/explore/programas-de-fomento>
<https://www.bn.gov.br/editais>
<https://www.bn.gov.br/convenios>

Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 
(Iphan)

<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/855>
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/221>
<http://portal.iphan.gov.br/licitacoesConveniosContratos>

Fundação Cultural 
Palmares (FCP)

<http://www.palmares.gov.br/?page_id=20501>
<http://www.palmares.gov.br/?page_id=616>
<http://www.palmares.gov.br/?page_id=19722>

Fundação Casa de 
Rui Barbosa (FCRB) <http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=12>

Carta de Serviços 
ao Cidadão do 
MinC

<http://www.cultura.gov.br/carta-de-servicos>

Projetos para 
Emendas 
Parlamentares

<http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1380320/
Cartilha+Assessoria+Parlamentar.
pdf/6e875e25-df19-4ae9-97cb-3f7141bd2aea>

Plataforma Êxitos <http://www.cnm.org.br/>
Fonte: Área Técnica de Cultura/CNM.
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Apesar de os programas federais de cultura 
comportarem-se como fontes de financiamen-
to que pretendem fomentar o campo cultural, a 
CNM alerta aos Municípios que, antes de es-
tabelecer a adesão, procurem averiguar se o 
programa em questão não está sendo imple-
mentado de maneira subfinanciada, haja vista 
a realidade de recursos humanos, estruturais 
e financeiros que são necessários para a sua 
execução. 

3.2   Governos estaduais

Neste subcapítulo, encontra-se um compilado de legislações esta-
duais que preveem instrumentos de financiamento para a cultura. A seguir, 
são explicitadas as normas jurídicas que os criaram em todos os Estados 
brasileiros; são informados quais os órgãos responsáveis pela implementa-
ção dos mesmos; e, por fim, indica-se se os respectivos Municípios estão 
autorizados a apresentar projetos culturais por meio desses instrumentos 
com o intuito de acessar recursos estaduais para realização dos mesmos.

A partir deste conteúdo, pretende-se que os gestores públicos mu-
nicipais de cultura apreendam as respectivas normas jurídicas estaduais 
e, desse modo, se encontrem em condições de analisar se, de fato, as le-
gislações em questão estão sendo implementadas em concordância com 
o que está previsto nesses textos; e, ademais, apresentar a esses gestores 
públicos legislações de outros Estados, isto é, explicitar outras possibili-
dades de exercício de financiamento para a cultura, o que pode contribuir 
como inspirações de aprimoramento dessas mesmas normas jurídicas.
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A fim de auxiliar na captação de recursos finan-
ceiros, leia também a cartilha publicada pela 
CNM Orientações para elaboração e gestão de 
Projetos Culturais, que se encontra disponibiliza-
da no site: <http://www.cnm.org.br/biblioteca>. 

3.2.1  Acre (AC)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO ACRE
Criado por?
Lei 2.312/2010
Qual o órgão responsável?
Art. 5 A FEM [Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour] é o 
órgão gestor da política cultural do Estado e entidade coordenadora do 
Sistema Estadual de Cultura.
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
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Art. 4º Integram o Sistema Estadual de Cultura do Acre os seguintes ele-
mentos constitutivos: [...]
III – instrumentos de gestão, assim constituídos: [...]
b) Fundo Estadual de Fomento a Cultura – FUNCULTURA e seu Plano 
Anual de Investimentos;
c) Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PRECULT; [...]

Art. 13 Fica criado o Fundo Estadual de Fomento à Cultura – FUNCUL-
TURA, instrumento de financiamento das políticas públicas estaduais de 
cultura, de natureza contábil especial. [...]

Art. 18 Fica criado o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultu-
ra – PRECULT, que será composto pelas seguintes modalidades: 
I – incentivo fiscal; 
II – incentivo direto; 
III – financiamento; 
IV – participação em fundos de investimento; e 
V – convênios e outros ajustes.

A respeito da modalidade de incentivo fiscal, que faz parte do Progra-
ma Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Precult), a Lei 2.312/2010, 
que ainda não foi regulamentada por meio de Decreto, como prevê o art. 
38, não explicita quem está autorizado a propor projetos culturais, o que, 
a princípio, pode significar que aos Municípios acreanos se possibilita a 
captação de recursos por meio desse instrumento. 

Os arts. 20, 21, 22 e 23 da Lei 2.312/2010 evidenciam que os Mu-
nicípios não podem acessar recursos por meio das demais modalidades 
– de incentivo direto, de financiamento e de participação em fundos de in-
vestimento –, com exceção, obviamente, da modalidade de convênio que 
oportuniza o repasse de recursos do Estado do Acre para os respectivos 
Municípios.
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FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA 
DO ACRE (FUNCULTURA)

Criado por?
Lei 2.312/2010

Quais são os órgãos responsáveis?

Art. 9º A composição e o funcionamento do ConCultura [Conselho Esta-
dual de Cultura do Acre] serão estabelecidos por decreto que preverá, no 
mínimo, as seguintes atribuições: [...]
II – opinar sobre as diretrizes de gestão e aplicação de recursos do FUN-
CULTURA, conforme disposto nos planos anuais de investimento; [...]

Art. 16 A gestão do FUNCULTURA será de responsabilidade da FEM, a 
quem compete:
I – responder, judicial e administrativamente, pelo FUNCULTURA, na pes-
soa de seu diretor presidente; 
II – elaborar proposta orçamentária; 
III – elaborar a proposta de Plano Anual de Investimentos e submetê-la à 
apreciação do ConCultura;
IV – elaborar a programação e organizar o cronograma financeiro de re-
ceitas e despesas do fundo e acompanhar sua execução; 
V – firmar contratos, termos de cooperação, convênios, acordos e ajustes, 
bem como outros mecanismos para destinação dos recursos do fundo; 
VI – reconhecer dívidas, autorizar despesas, efetuar pagamentos, movi-
mentar, aplicar no mercado financeiro e transferir recursos financeiros das 
contas bancárias do fundo; 
VII – promover as atividades técnico-administrativas e contábeis inerentes 
ao funcionamento do fundo; 
VIII – acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos projetos benefi-
ciados, bem como seus pagamentos, serviços e obras, relacionados aos 
recursos oriundos do fundo; e 
IX – encaminhar e fazer publicar demonstrativos e prestações de contas, 
planos de aplicações dos recursos do fundo e outros documentos infor-
mativos necessários ao acompanhamento e controle pela sociedade, pelo 
ConCultura e pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE. [...]
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Art. 25 O PRECULT será gerido pela FEM, a quem compete: 
I – regulamentar o enquadramento de projetos inscritos por demanda es-
pontânea;
II – formular e expedir os editais de seleção; e 
III – conduzir o processo de seleção dos projetos. [...]

Art. 27 Fica instituída a Comissão Estadual de Fomento e Incentivo à Cul-
tura, destinada à avaliação de projetos de que trata a presente lei.

Os Municípios acreanos podem propor projetos culturais?

Art. 15 Os recursos do FUNCULTURA poderão destinar-se: [...] 
II – para o aporte em programas e projetos culturais dos Municípios, me-
diante transferências obrigatórias e voluntárias.
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3.2.2  Alagoas (AL)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 
CULTURAIS DE ALAGOAS (FDAC)

Criado por?
Lei 6.292/2002

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 6.292/2002

Art. 5º Compete ao Secretário de Estado da Cultura, na condição de ges-
tor do FDAC: 
I – estabelecer a política de aporte e aplicação de recursos do Fundo; 
II – submeter ao Conselho Estadual de Cultura os projetos, programas e 
planos de aplicação dos recursos do Fundo; 
III – promover a execução, o acompanhamento, o controle e a avaliação 
das ações respectivas;
IV – submeter à Auditoria Geral do Estado os balancetes mensais e o ba-
lanço anual dos recursos do Fundo; e 
V – encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a contabilidade geral e 
as demonstrações financeiras do Fundo.
Parágrafo único. A movimentação dos recursos do FDAC far-se-á com a 
chancela conjunta do Secretário de Estado da Cultura, ordenador da des-
pesa, e da unidade de Contabilidade e Finanças da pasta, observados os 
procedimentos estabelecidos no Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira de Estados e Municípios – SIAFEM.
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Decreto 3.993/2008

Art. 6º O plano de aplicação dos recursos do Fundo, compreendendo 
os seus programas e projetos, será submetido, anualmente, em conjunto 
com o plano de trabalho e orçamento da SECULT [Secretaria de Estado 
da Cultura], ao Conselho Estadual de Cultura – CEC. [...]

Art. 8º A elaboração dos editais públicos para acesso aos recursos do 
Fundo, bem como o processo de inscrição, análise e seleção, serão con-
duzidos pela Comissão de Análise de Projetos – CAP. [...]

Art. 10 A movimentação dos recursos do FDAC far-se-á com a chancela 
do Secretário de Estado da Cultura, ordenador da despesa, na conformi-
dade do que estabelece a Lei n° 6.292, de 2002 e a legislação pertinente, 
observados os procedimentos estabelecidos no SIAFEM [Sistema Integra-
do de Administração Financeira de Estados e Municípios]. [...]

Art. 12 O Secretário de Estado da Cultura, na qualidade de gestor do 
FDAC, submeterá à Controladoria Geral do Estado os balancetes mensais 
e o balanço anual dos recursos do Fundo e encaminhará ao Tribunal de 
Contas do Estado a contabilidade geral e as demonstrações financeiras 
do FDAC. [...]

Art. 13 Fica instituída a Comissão de Análise de Projetos – CAP, que será 
nomeada, através de Portaria, pelo Secretário de Estado da Cultura, com 
membros, titulares e suplentes, identificados no âmbito da administração 
pública estadual. [...]

Art. 30 O Secretário de Estado da Cultura, na condição de gestor do 
FDAC, disporá sobre os procedimentos a serem adotados na fiscalização 
da execução dos projetos culturais.
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Os Municípios alagoanos podem propor projetos culturais?
Decreto 3.993/2008
CAPÍTULO VI 
DA HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES 
Art. 21 Das exigências para habilitação prévia: [...]
III – pessoa jurídica de direito público: 
a) Órgãos da Administração Direta dos Municípios: 
1. certidão de regularidade fiscal, para efeito de transferências intergo-
vernamentais. 
b) Entidades da Administração Indireta dos Municípios: 
1. lei de criação da entidade; 
2. regimento interno, onde deve constar, expressamente, como objeto 
estatutário, o exercício de atividade em pelo menos uma das áreas cul-
turais indicadas no art. 2º deste Decreto; 
3. ato de nomeação ou eleição do responsável; e 
4. comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ.

3.2.3  Amapá (AP)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ

Criado por?
Lei 2.137/2017

Qual o órgão responsável?

Art. 36 A Secretaria Estadual de Cultura – SECULT é o órgão gestor e 
coordenador do Sistema Estadual da Cultura – SEC. [...]

Art. 38 São atribuições da Secretaria Estadual de Cultura – SECULT: 
[...]
IX – assegurar o funcionamento do Sistema Estadual de Financiamen-
to à Cultura – SEFC e promover ações de fomento ao desenvolvimen-
to da produção cultural no âmbito do Estado;
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Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?

Art. 33 Constitui a estrutura e composição do Sistema Estadual de 
Cultura – SEC, nas respectivas esferas: [...]
III – Instrumentos de Gestão: [...]
c) Sistema Estadual de Financiamento à Cultura – SEFC; [...]

Art. 61 O Sistema Estadual de Financiamento à Cultura – SEFC é 
constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público 
da cultura, no âmbito do Estado que devem ser diversificados e arti-
culados.
Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultu-
ra, no âmbito do Estado:
I – Orçamento Público do Estado, estabelecido na Lei Orçamentária 
Anual (LOA);
II – Fundo Estadual de Cultura, definido nesta Lei;
III – Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do ICMS, conforme 
Lei Estadual 0912, de 01 de agosto de 2005; e
IV – outros que venham a ser criados. [...]

Art. 62 Fica criado o Fundo Estadual de Cultura – FEC, vinculado à 
Secretaria Estadual de Cultura como fundo de natureza contábil e fi-
nanceira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as 
regras definidas nesta Lei. [...]

Art. 84 O Fundo Estadual da Cultura – FEC e o orçamento da 
Secretaria Estadual da Cultura – SECULT e de suas instituições 
vinculadas são as principais fontes de recursos do Sistema Estadual 
de Cultura – SEC.

A respeito do mecanismo de incentivo fiscal, que faz parte do SEFC, 
a Lei 777/2003 – que o criou – não evidencia quem se encontra autorizado 
a apresentar projetos culturais, o que, a princípio, pode significar que aos 
Municípios amapaenses se possibilita a captação de recursos por meio 
desse instrumento.
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FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO AMAPÁ (FEC)

Criado por?
Lei 2.137/2017

Quais são os órgãos responsáveis?

Art. 63 O Fundo Estadual de Cultura – FEC se constitui no principal me-
canismo de financiamento das políticas públicas de cultura no Estado 
com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais im-
plementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e 
co-financiamento pela União, Estado e Municípios, transferidos fundo a 
fundo, de acordo com critérios, valores e parâmetros pactuados na Co-
missão Intergestores Tripartite – CIT e aprovados pelo Conselho Nacio-
nal de Política Cultural – CNPC e na Comissão Intergestores Bipartite – 
CIB e pelo Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC. [...]

Art. 65 O Fundo Estadual de Cultura – FEC terá sua Gestão Compar-
tilhada entre Secretaria Estadual de Cultura – SECULT, Conselho Es-
tadual de Política Cultura – CEPC e Agência de Fomento do Amapá – 
AFAP [...]

Art. 69 Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Estadual de 
Cultura – FEC, fica criada na estrutura do Conselho Estadual de Políti-
ca Cultural – CEPC, a Comissão Estadual de Incentivo à Cultura – CEIC 
para tal finalidade. 

Os Municípios amapaenses podem propor projetos culturais?

Art. 34 Integram o Sistema Estadual de cultura – SEC os Sistemas Muni-
cipais de Cultura, compostos, no mínimo, por:
I – Coordenação;
a) Secretaria Municipal de Cultura ou órgão equivalente.
II – Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação:
a) Conselho Municipal de Política Cultural;
b) Conferência Municipal de Cultura.
III – Instrumentos de Gestão:
a) Plano Municipal de Cultura;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. [...]
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Art. 65 O Fundo Estadual de Cultura – FEC terá sua Gestão Compar-
tilhada entre Secretaria Estadual de Cultura – SECULT, Conselho Es-
tadual de Política Cultura – CEPC e Agência de Fomento do Amapá 
– AFAP, na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos cultu-
rais por meio das seguintes modalidades:
I – não reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos 
culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito 
público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderante-
mente por meio de editais de seleção pública; [...]

Art. 67 O Fundo Estadual de Cultura – FEC financiará projetos culturais 
apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e 
de direito privado, com ou sem fins lucrativos de natureza cultural. 
§ 1º Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de 
programas setoriais definidos pela Comissão Estadual de Incentivo a Cul-
tura – CEIC.
§ 2º Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve 
comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, 
se economicamente mensuráveis, para complementar o montante apor-
tado pelo Fundo Estadual de Cultura – FEC, ou que está assegurada a 
obtenção de financiamento por outra fonte. [...]

Art. 86 Dos recursos oriundos de repasses do Fundo Nacional de Cultu-
ra – FNC, por meio de transferência, ao Fundo Estadual de Cultura – FEC, 
cinquenta por cento deverá ser repassado aos Municípios.
§ 1º Os recursos previstos no caput serão destinados a:
I – políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, 
Estadual e Municipais de Cultura;
II – para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Estado ou 
Municípios por meio de seleção pública.
§ 2º A transferência prevista neste artigo está condicionada à existência, 
no Estado e Municípios, de plano de cultura, de fundo de cultura e de Con-
selho de Política Cultural, com observância das normas fixadas nesta Lei.
§ 3º A gestão estadual e municipal dos recursos oriundos de repasses 
do Fundo Nacional de Cultura – FNC deverá ser submetida à apreciação 
do respectivo Conselho de Política Cultural.
§ 4º Será exigida dos Municípios contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma do caput deste artigo, devendo ser obedecidas as normas 
fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para as transferências volun-
tárias do Estado aos Municípios. 
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Art. 87 Os critérios de aporte de recursos do Fundo Estadual de Cultura 
– FEC deverão considerar a participação dos Municípios na distribuição 
total de recursos estaduais para a cultura, com vistas a promover a des-
concentração regional do investimento, devendo ser aplicado, no míni-
mo, 5% (por cento) em cada macrorregião do Estado. [...]

Art. 91 É condição mínima para os repasses dos recursos do Estado, no 
âmbito do Sistema Estadual de Cultura – SEC, aos Municípios, a efetiva 
instituição e funcionamento dos componentes mínimos, previstos no arti-
go 34 desta Lei.
Parágrafo único. É também condição para transferência de recursos re-
feridos no caput deste artigo a comprovação pelos Municípios de recur-
sos próprios destinados à cultura, alocados em seus respectivos Orça-
mentos e Fundos de Cultura.

Art. 92 A transferência dos recursos fundo a fundo ocorrerá somente 
quando houver o cumprimento das condicionalidades acordadas. Cada 
ente, Estado e Município, deverá manter sua adesão ao Sistema Nacio-
nal de Cultura – SNC, cumprindo as exigências pactuadas. [...]

Art. 94 Os Municípios deverão assegurar a condição mínima para rece-
ber os repasses dos recursos do Estado, no âmbito do Sistema Estadual 
de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes 
mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos pró-
prios destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Fundo 
Municipal de Cultura.



51Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

3.2.4  Amazonas (AM)

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO AMAZONAS (FEC)

Criado por?
Lei 3.585/2010

Quais são os órgãos responsáveis?

Art. 1º Fica instituído, em conformidade com o artigo 205, § 2.º da Cons-
tituição do Estado do Amazonas, o Fundo Estadual de Cultura a ser geri-
do pelo Conselho Estadual de Cultura. [...]

Art. 6º [...] § 1.º Os projetos a serem submetidos à aprovação do Con-
selho Estadual de Cultura para obter benefícios do Fundo Estadual de 
Cultura deverão ser analisados previamente pelas Câmaras Setoriais do 
Conselho Estadual de Cultura e obedecer aos requisitos e às formalida-
des da legislação própria e das Resoluções do Conselho.
§ 2.º Os projetos aprovados deverão receber o acompanhamento 
das Câmaras Setoriais do Conselho Estadual de Cultura, as quais 
deverão emitir parecer a respeito da correta aplicação dos recursos 
e do cumprimento dos objetivos propostos a ser encaminhado para 
aprovação do Conselho Estadual de Cultura.

Os Municípios amazonenses podem propor projetos culturais?

Art. 4º Os recursos do Fundo Estadual de Cultura, respeitados os limites 
estabelecidos no § 3.º, artigo 205, da Constituição do Estado do Amazo-
nas, serão destinados, na proporção de 50% (cinquenta por cento), aos 
programas específicos sob a administração do Conselho Estadual de 
Cultura, vedada a aplicação em atividades de custeio, e 50% (cinquen-
ta por cento) em apoio a projetos culturais de pessoas físicas e de enti-
dades artísticas e culturais regularmente constituídas e consideradas de 
utilidade pública [...]
§ 1.º Até 30% (trinta por cento) dos recursos do Fundo Estadual de Cultu-
ra poderão ser repassados para Fundos Municipais de Cultura, de acor-
do com os projetos por estes apresentados e aprovados pelo Conselho 
Estadual de Cultura. [...]
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Art. 5º Para efeito desta Lei considera-se como: [...]
II – GESTOR OU PROMOTOR: pessoa física ou jurídica responsável pelo 
projeto ou pelo seu desenvolvimento; [...]

Art. 6º Poderão apresentar projetos culturais ao Conselho Estadual de 
Cultura: [...]
II – as pessoas jurídicas de natureza artística ou culturais regularmente 
constituídas e atuantes no Estado do Amazonas.

3.2.5  Bahia (BA)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DA BAHIA

Criado por?
Lei 12.365/2011

Qual o órgão responsável?

Art. 11 A Secretaria de Cultura, órgão gestor do Sistema Estadual de Cul-
tura, tem por finalidade a coordenação da política cultural do Estado, 
competindo-lhe: [...]
VII – gerir os mecanismos de fomento e financiamento da cultura a cargo 
do Estado.
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Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de finan-
ciamento para a área da cultura?

Art. 7º São componentes do Sistema Estadual de Cultura: [...]
II – mecanismos de gestão cultural: [...]
b) Sistema de Fomento e Financiamento à Cultura; [...]

Art. 20 Constituem mecanismos de fomento a projetos e atividades culturais 
realizados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado:
I – Fundo de Cultura da Bahia – FCBA;
II – programas de concessão de incentivos fiscais;
III – linhas especiais de crédito administradas por agências de desenvolvi-
mento e outras instituições financeiras, que contem com recursos estaduais;
IV – patrocínio, programas de apoio, incentivo ou marketing cultural de au-
tarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedades de economia 
mista controladas pelo Estado;
V – programas especiais de apoio instituídos pelo Estado ou pela União com 
objetivos e recursos específicos, gerenciados por órgãos e entidades da 
Secretaria de Cultura;
VI – programas e projetos especiais de apoio decorrentes de articulação en-
tre a Secretaria de Cultura e outros órgãos e entidades do Estado;
VII – financiamentos compartilhados entre o Estado e entes privados;
VIII – parcerias público-privadas;
IX – fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para realização de 
projetos culturais;
X – outros mecanismos previstos em Lei. [...]

Art. 22 É permitida a concessão de apoio financeiro diretamente para ação 
ou instituição da Administração Pública de qualquer esfera federativa nos 
seguintes casos:
I – transferências de recursos para fundos de cultura legalmente constituí-
dos, para Municípios que tenham instituído sistemas municipais de cultura 
nos termos desta Lei;
II – elaboração ou execução de projetos conjuntos, em especial para im-
plantação, recuperação e restauro de infraestrutura física e tecnológica e 
bens de valor cultural;
III – execução de programas dos sistemas Nacional e Estadual de Cultura 
que estabeleçam financiamentos compartilhados.
Parágrafo único – O Município integrante do Sistema Estadual de Cultura 
tem prioridade na obtenção de recursos para o financiamento de projetos e 
ações culturais.
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PROGRAMA DE INCENTIVO AO PATROCÍNIO 
CULTURAL DA BAHIA (FAZCULTURA)

Criado por?
Lei 7.015/1996

Quais são os órgãos responsáveis?
Decreto 12.901/2011

Art. 2º Para efeito deste Regulamento considera-se: [...]
II – Comissão Gerenciadora: Comissão Gerenciadora das atividades 
do FAZCULTURA; 
III – Secretaria Executiva: Secretaria Executiva da Comissão Gerencia-
dora do FAZCULTURA exercida por uma unidade da Secretaria de Cul-
tura; [...]
XVI – análise técnica: análise da viabilidade técnico-financeira do pro-
jeto, realizada por peritos da administração indireta da SECULT [Secre-
taria de Cultura], por comissões designadas especializadas, especia-
listas de notório saber de outros órgãos e entidades da Administração 
Estadual, ou por pareceristas externos selecionados pela SECULT ou 
indicados pela Comissão Gerenciadora; [...]

Art. 19 À Comissão Gerenciadora compete: 
I – definir e aprovar normas de funcionamento do FAZCULTURA; 
II – definir a distribuição por área de atuação e linguagens artísticas; 
III – analisar e deliberar sobre projetos inscritos no FAZCULTURA; 
IV – deliberar sobre o remanejamento de verba e prazos, quando for o 
caso; 
V – atestar, após a conclusão do projeto incentivado, que o objeto foi 
executado com efetividade e conforme a concepção original; 
VI – deliberar sobre penalidades, de acordo com os artigos 45 e 46. 
[...]
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Art. 21 À Secretaria Executiva compete: 
I – dar apoio operacional às atividades da Comissão Gerenciadora do 
FAZCULTURA; 
II – proceder à correta distribuição dos processos às instâncias previs-
tas neste Regulamento; 
III – controlar o cumprimento dos prazos determinados neste Regulamento; 
IV – encaminhar as deliberações da Comissão Gerenciadora; 
V – zelar pela correta aplicação da legislação vigente pelas Comissões 
Técnicas e pela Comissão Gerenciadora; 
VI – manter controle de informações sobre os projetos culturais; 
VII – elaborar relatório das atividades desenvolvidas. 

Os Municípios baianos podem propor projetos culturais?
Lei 12.365/2011

Art. 20 Constituem mecanismos de fomento a projetos e atividades cul-
turais realizados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado: [...]
II – programas de concessão de incentivos fiscais;
Decreto 12.901/2011

Art. 2º Para efeito deste Regulamento considera-se: [...] 
V – proponente: pessoa física ou jurídica, domiciliada no Estado da 
Bahia, diretamente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado 
pelo programa; [...]

Art. 4º As inscrições de projetos ou atividades culturais para incentivo 
através do FAZCULTURA realizar-se-ão, preferencialmente, através de 
apresentação de propostas em meio eletrônico, conforme calendário 
divulgado pela Secretaria de Cultura ou definido em ato convocatório 
específico, mediante preenchimento de roteiros pré-definidos, acompa-
nhados dos seguintes documentos necessários para análise: [...]
III – se pessoa jurídica de direito público: 
a) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) cópia do diploma de Prefeito ou do Decreto de nomeação; 
c) cópia do documento de identificação do responsável pela pessoa 
jurídica e do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF;
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FUNDO DE CULTURA DA BAHIA (FCBA)

Criado por?
Lei 9.431/2005

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 9.431/2005

Art. 1º [...] Parágrafo único – O FCBA é vinculado à Secretaria da Cul-
tura e Turismo competindo-lhe a sua gestão. [...]

Art. 7º O Secretário da Cultura e Turismo decidirá sobre os projetos a 
serem financiados com os recursos do Fundo.
§ 1º – Os projetos serão pré-selecionados por comissão constituída 
pelo titular do órgão gestor do Fundo, à qual competirá analisar a do-
cumentação e os objetivos do projeto, de acordo com as diretrizes da 
política cultural do Estado e com o estabelecido nesta Lei.
§ 2º – Os projetos culturais oriundos de órgãos ou entidades da admi-
nistração pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, serão ana-
lisados e selecionados por uma Comissão Especial, a ser constituída 
por representantes das Secretarias da Cultura e Turismo, da Fazenda 
e do Planejamento, cabendo a sua presidência ao Secretário da Cul-
tura e Turismo.
§ 3º – As Comissões mencionadas nos §§ 1º e 2º deste artigo serão 
integradas por, no mínimo, 2 (dois) representantes indicados pelo 
Conselho Estadual de Cultura.
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Decreto 14.845/2013

Art. 2º Para efeito deste Regulamento considera-se: [...]
IV – comissões temáticas: colegiados compostos por especialistas na 
área cultural abrangida pelos atos convocatórios respectivos, responsá-
veis pela avaliação das propostas e pré-seleção de projetos de acordo 
com os critérios preestabelecidos nos mencionados atos; 
V – comissões técnicas: colegiados responsáveis pela análise técnica 
de projetos em cada área cultural, compostos por profissionais especia-
lizados designados pelo Secretário de Cultura; 
VI – comissão gerenciadora: colegiado responsável pela avaliação das 
prestações de contas, dos remanejamentos de cronogramas e orça-
mentos dos projetos realizados com apoio do FCBA e das propostas e 
pré-seleção de projetos que não tenham sido submetidos a Comissões 
Temáticas;
VII – comissão especial: colegiado responsável pela avaliação das pro-
postas e seleção de projetos culturais oriundos de órgãos ou entidades 
da Administração Pública, direta ou indireta, estadual ou municipal; [...]
XVIII – órgão ou entidade executor: órgão ou entidade da Administração 
estadual que executa ações de fomento através do FCBA, delegadas 
pela Secretaria de Cultura; [...]

Art. 6º O processo de seleção dos projetos culturais realizar-se-á por 
meio de atos convocatórios do titular do órgão gestor do FCBA. [...]

Art. 19 A Secretaria de Cultura poderá delegar, no todo ou em parte, a 
órgão ou entidade estadual cujas competências sejam relacionadas ao 
objeto das propostas a serem selecionadas, a seleção, o acompanha-
mento e a avaliação da prestação de contas, relacionadas ao apoio cul-
tural.

Os Municípios baianos podem propor projetos culturais?
Lei 12.365/2011

Art. 20 Constituem mecanismos de fomento a projetos e atividades cul-
turais realizados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado: 
I – Fundo de Cultura da Bahia – FCBA;
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Lei 9.431/2005

Art. 1º Fica instituído o Fundo de Cultura da Bahia FCBA, com o objetivo 
de incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana, custeando 
total ou parcialmente projetos estritamente culturais de iniciativa de pes-
soas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. [...]

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...]
II – proponente: pessoa jurídica ou física estabelecida ou domiciliada no 
Estado da Bahia há, pelo menos, 03 (três) anos, que proponha proje-
tos de natureza cultural à Secretaria da Cultura e Turismo, com vistas ao 
FCBA; [...]

Art. 7º [...] § 2º – Os projetos culturais oriundos de órgãos ou entidades 
da administração pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, se-
rão analisados e selecionados por uma Comissão Especial, a ser cons-
tituída por representantes das Secretarias da Cultura e Turismo, da Fa-
zenda e do Planejamento, cabendo a sua presidência ao Secretário da 
Cultura e Turismo.
Decreto 14.845/2013

Art. 4º Poderão apresentar projetos ao Fundo de Cultura, nos termos 
deste Regulamento, pessoa física ou jurídica estabelecida ou domicilia-
da no Estado da Bahia há, pelo menos, 03 (três) anos. [...] 
§ 2º O apoio financeiro diretamente para ação ou instituição da 
Administração Pública de qualquer esfera federativa, nos termos do art. 
22 da Lei 12.365, de 30 de novembro de 2011, observará, no que cou-
ber, ao disposto neste Regulamento e será objeto de ato específico do 
Secretário de Cultura.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (<http://www.cultura.ba.
gov.br/>) trabalha com uma iniciativa exclusiva para os Municípios baia-
nos que aderiram ao Sistema Estadual de Cultura, o Programa Municípios 
Culturais, estruturado em torno das seguintes linhas de atuação: 
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 ¡ fortalecimento do Sistema de Cultura, que pretende subsidiar os 
Municípios na criação e/ou na consolidação acerca dos respectivos 
sistemas, órgãos gestores, conselhos, planos e fundos municipais 
de cultura; 

 ¡ apoio ao Desenvolvimento de Ações Culturais nos Municípios, como, 
por exemplo, consultorias, assessorias e oficinas que contemplam as 
seguintes sete categorias: institucionalização cultural, fomento, for-
mação, linguagens artísticas, arquivo e biblioteca, patrimônio cultu-
ral e grupos identitários e tradicionais. (SECRETARIA DE CULTURA 
DO ESTADO DA BAHIA, 2016, p. 2; 5)

3.2.6  Ceará (CE)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ (SIEC)

Criado por?
Lei 13.811/2006

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.811/2006

Art. 5º Sem prejuízo do disposto em lei específica, considerando o que 
dispõem os respectivos atos constitutivos, compete: 
I – à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, a coordenação geral do 
Sistema Estadual da Cultura – SIEC, e o exercício de funções normati-
vas e fiscalizatórias;
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Decreto 31.871/2015 

Art. 4º Para efeito da execução do Sistema Estadual de Cultura – SIEC, 
consideram-se: [...]
IV – Comitê Gestor do FEC [Fundo Estadual da Cultura]: unidade admi-
nistrativa gerenciadora do FEC, integrante da organização da Secretaria 
da Cultura; 
V – Comissão Estadual de Incentivo à Cultura – CEIC: órgão colegiado 
com competência para a avaliação e a decisão sobre os projetos sub-
metidos ao Mecenato;

Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 13.811/2006

Art. 9º No âmbito do Estado do Ceará, as atividades do Sistema Esta-
dual da Cultura – SIEC, poderão ser custeadas com recursos das se-
guintes fontes: 
I – Tesouro Estadual; 
II – Fundo Estadual da Cultura – FEC; 
III – Mecenato Estadual; 
IV – outras fontes. [...]

Art. 11 Poderão ser financiados com recursos do orçamento estadual, 
quaisquer que sejam suas fontes, os projetos e atividades culturais sub-
metidos ao orçamento da Secretaria da Cultura – SECULT, ao Fundo Es-
tadual da Cultura – FEC, e ao Mecenato Estadual, observado o Regula-
mento desta Lei.
Decreto 31.871/2015

Art. 4º Para efeito da execução do Sistema Estadual de Cultura – SIEC, 
consideram-se: 
I – Fundo Estadual da Cultura – FEC: mecanismo de natureza financeira 
e contábil que tem por finalidade a mobilização e aplicação dos recur-
sos de que trata o Art.14 da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006; 
II – Mecenato: mecanismo de natureza contábil de concessão de estí-
mulos e incentivos fiscais, que tem por finalidade a captação, a mobili-
zação e a aplicação de recursos financeiros destinados à produção cul-
tural; 
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De acordo com o art. 22 da Lei 13.811/2006, os Municípios cearenses 
não estão autorizados a apresentar projetos culturais no âmbito do Mece-
nato Estadual, o que significa que esses não podem captar recursos por 
meio desse instrumento.

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ (FEC)

Criado por?
Art. 233 da Constituição Estadual da Bahia

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.811/2006

Art. 17 O Fundo Estadual da Cultura – FEC, será administrado por um 
Comitê Gestor, o qual será presidido pelo Secretário da Cultura, a quem 
compete gestão, execução orçamentaria, financeira e patrimonial, com 
o apoio administrativo da SECULT [Secretaria de Estado da Cultura], e 
será composto conforme disposição em Regulamento. [...]
§3º A gestão financeira do Fundo Estadual da Cultura compete à 
Secretária da Fazenda.
Decreto 28.442/2006

Art. 4º Para efeito da execução do Sistema Estadual de Cultura – SIEC, 
consideram-se: [...] 
IV – Comitê Gestor do FEC: unidade administrativa gerenciadora do 
FEC, integrante da organização da Secretaria da Cultura;
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Os Municípios cearenses podem propor projetos culturais?
Lei 13.811/2006

Art. 6º São critérios para admissão dos órgãos e entidades que faculta-
tivamente podem integrar o Sistema Estadual da Cultura – SIEC: [...]
II – relativamente aos órgãos e entidades municipais de cultura, atender 
às seguintes condições: 
a) gastos públicos anuais em atividades culturais em percentual mínimo 
do orçamento anual, conforme definição do Conselho Estadual da Cul-
tura – CEC; 
b) efetiva proteção do patrimônio cultural, segundo critérios definidos 
pelo COEPA [Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural 
do Estado do Ceará]; 
c) estrutura normativa e administrativa mínimas, compreendendo: 
1) legislação de proteção do patrimônio cultural; 
2) legislação de fomento à cultura, compatível com as legislações Fede-
ral e Estadual; 
3) existência de Secretaria ou órgão específico de gestão da política 
cultural no âmbito do Município; 
4) existência de instituição de órgão colegiado para contribuir na elabo-
ração, fiscalização e redefinição da política pública de cultura, no qual 
se pratique a democracia direta ou a democracia representativa e, nes-
te caso, a sociedade tenha representação pelo menos paritária e as di-
versas áreas culturais e artísticas estejam representadas; 
5) criação, manutenção e atualização periódica de um sistema munici-
pal de informações culturais integrado ao Sistema de Informações Cul-
turais do Estado do Ceará. [...]

Art. 10 A avaliação dos projetos submetidos aos auspícios desta Lei ob-
servará os seguintes critérios: [...]
V – contrapartida dos fundos municipais de cultura. [...]
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Art. 18 O Fundo Estadual da Cultura – FEC, financiará, no máximo, 80% 
(oitenta por cento) do custo total de cada projeto, devendo o proponen-
te oferecer contrapartida que integralize o orçamento respectivo.
§1º Excepcionalmente o FEC, por deliberação do Comitê Gestor, pode-
rá financiar 100% (cem por cento) do custo dos projetos culturais. 
§2º A contrapartida a ser obrigatoriamente oferecida pelo proponen-
te, para fins de complementação do custo total dos programas, proje-
tos ou ações culturais, deverá ser feita mediante alocação de recursos 
financeiros, bens ou serviços próprios ou de terceiros, ou estar habilita-
do à obtenção do respectivo financiamento através de outra fonte devi-
damente identificada, vedada a utilização do mecanismo de Incentivos 
Fiscais previstos como contrapartida. 
§3º Para os proponentes de projetos submetidos aos Editais de incen-
tivo à produção artística e cultural lançados pela Secretaria da Cultu-
ra, considera-se a contrapartida a que se refere o caput deste artigo, as 
exigências constantes do Edital respectivo. 
§4º A contrapartida será dispensada sempre que os recursos tenham 
sido destinados a apoiar programas, projetos e ações culturais desen-
volvidos por entidades vinculadas à Secretaria da Cultura, ou por aque-
las criadas para dar suporte aos equipamentos culturais do Estado. 

Art. 19 Podem ser financiados pelo Fundo Estadual da Cultura – FEC, 
os projetos culturais apresentados por: 
I – Município cearense ou entidade de Município cearense responsável 
pelas atividades culturais; 
Decreto 28.442/2006

Art. 4º Para efeito da execução do Sistema Estadual de Cultura – SIEC, 
consideram-se: [...]
VI – Proponente: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, domicilia-
da no Estado há pelo menos 01 ano, diretamente responsável pelo pro-
jeto a ser beneficiado com recursos do SIEC; 
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3.2.7  Espírito Santo (ES)

A Lei Complementar 458/2008 instituiu o Fundo de Cultura do Estado 
do Espírito Santo (Funcultura), tendo como finalidade a captação e a aplica-
ção de recursos financeiros para o fomento e o incentivo à criação, à pro-
dução e à distribuição de produtos e serviços que utilizem o conhecimento, 
a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. 

Apesar da existência, de acordo com o art. 8º da Lei Complementar 
458/2008 e o parágrafo único do art. 4º do Decreto 2.155-R/2008, os ór-
gãos e as entidades da administração pública municipal não podem ser 
beneficiários dos recursos oriundos desse instrumento. 

3.2.8  Goiás (GO)

PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (GOYAZES)

Criado por?
Lei 13.613/2000

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.613/2000

Art. 2º [...] Parágrafo único – Para os fins desta lei, consideram-se 
como relevantes os projetos culturais e artísticos que sejam enqua-
drados como tais pela Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico 
Teixeira, ouvido o Conselho Estadual de Cultura, que os avaliará, com 
relação às diretrizes e prioridades estabelecidas para o desenvolvi-
mento cultural do Estado. [...]

Art. 11 O GOYAZES será administrado pela Agência Goiana de Cultu-
ra Pedro Ludovico Teixeira [...].
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Decreto 5.362/2001

Art. 5º Os projetos culturais registrados no GOYAZES terão sua rele-
vância cultural apreciada pelo Conselho Estadual de Cultura, a partir 
do registro e encaminhamento da AGEPEL [Agência Goiana de Cultu-
ra Pedro Ludovico Teixeira].

Art. 6º Serão considerados como relevantes os projetos culturais e ar-
tísticos enquadrados como tais pela AGEPEL, ouvido o Conselho Es-
tadual de Cultura, que os avaliará com relação às diretrizes e priorida-
des estabelecidas para o desenvolvimento cultural do Estado.

Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 13.613/2000

Art. 8º O GOYAZES dará suporte a projetos culturais e artísticos por 
meio das seguintes ações: [...]
I – apoio cultural;
II – crédito cultural;
III – mecenato; 
IV – benefícios fiscais;
V – participação do Estado em projetos e empreendimentos conjun-
tos. 

Os Municípios goianos podem propor projetos culturais?
Lei 13.613/2000

Art. 7º São beneficiários do Programa Estadual de Incentivos 
à Cultura – GOYAZES: [...]
II – pessoa física ou jurídica que tenha seus projetos de ação, produ-
ção e de difusão cultural e artística aprovados pela Secretaria de Es-
tado da Cultura após manifestação favorável do Conselho Estadual 
de Cultura, acerca de sua relevância e oportunidade.
Decreto 5.362/2001

Art. 10 São beneficiários do GOYAZES: [...]
II – pessoa física ou jurídica, que tenha seus projetos de ação, produ-
ção e de difusão cultural e artística aprovados pela AGEPEL, ouvido o 
Conselho Estadual de Cultura, que se manifestará acerca da relevân-
cia e oportunidade dos projetos. 
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FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO 
DE GOIÁS (FUNDO CULTURAL)

Criado por?
Lei 15.633/2006
Quais os órgãos responsáveis?
Lei 15.633/2006
Art. 1º Fica criado o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás – 
FUNDO CULTURAL –, integrante da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, destinado a apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras 
de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais por meio 
de financiamento a:
I – projeto de patrimônio cultural, histórico e artístico que promova o 
desenvolvimento cultural do Estado, apresentado por pessoa física 
ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, aprovado pela Secretaria de 
Estado da Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Cultura acerca de 
sua relevância e oportunidade;
II – projeto de ação, produção e difusão cultural e artística que pro-
mova o desenvolvimento cultural do Estado, apresentado por pes-
soa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, aprovado pela 
Secretaria de Estado da Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Cul-
tura acerca de sua relevância e oportunidade; [...]

Art. 4º O Secretário de Estado da Cultura será o gestor do FUNDO 
CULTURAL [...].
Decreto 7.610/2012
Art. 3º A gestão do FUNDO CULTURAL compreende:
I – Gestão Deliberativa, exercida pelo Secretário de Estado da Cultu-
ra, cabendo-lhe a autorização e/ou ordenação das despesas reali-
zadas à conta dos recursos do Fundo;
II – Gestão Executiva, que será exercida pelo Superintendente Exe-
cutivo da Secretaria de Estado da Cultura, cabendo-lhe a execução 
orçamentária e financeira, a contabilidade, prestação de contas e 
adoção de providências correlatas às despesas ordenadas.
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Os Municípios goianos podem propor projetos culturais?
Lei 15.633/2006
Art. 1º Fica criado o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás – 
FUNDO CULTURAL –, integrante da Secretaria de Estado da Cultu-
ra, destinado a apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras 
de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais por meio 
de financiamento a:
I – projeto de patrimônio cultural, histórico e artístico que promova o 
desenvolvimento cultural do Estado, apresentado por pessoa física 
ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, aprovado pela Secretaria de 
Estado da Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Cultura acerca de 
sua relevância e oportunidade;
II – projeto de ação, produção e difusão cultural e artística que pro-
mova o desenvolvimento cultural do Estado, apresentado por pes-
soa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, aprovado pela 
Secretaria de Estado da Cultura, ouvido o Conselho Estadual de Cul-
tura acerca de sua relevância e oportunidade;
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3.2.9  Maranhão (MA)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO MARANHÃO
Criado por?
Lei 10.159/2014
Qual o órgão responsável?
Art. 5º A Secretaria de Estado da Cultura é o órgão gestor do Siste-
ma Estadual de Cultura.
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de 
financiamento para a área da cultura?
Art. 13 No âmbito do Estado do Maranhão, as atividades do Sistema 
Estadual de Cultura, poderão ser custeados com recursos das se-
guintes fontes: 
I – Tesouro Estadual; 
II – Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura Maranhense – 
FUNDECMA; 
III – Lei de Incentivo à Cultura; 
IV – Outras fontes.

A Lei 9.437/2011 instituiu o mecanismo de incentivo fiscal destina-
do ao apoio financeiro de projetos culturais, por meio do qual, conforme o 
inc. II do art. 5º do Decreto 27.731/2011, no entanto, os Municípios mara-
nhenses e suas fundações, empresas e autarquias não estão autorizados 
a propor projetos culturais, o que significa que não podem captar recursos 
por meio desse instrumento.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 
MARANHENSE (FUNDECMA)

Criado por?
Lei 8.912/2008
Quais são os órgãos responsáveis?
Decreto 31.892/2016



69Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

Art. 7º O proponente deverá encaminhar seu projeto à SECTUR [Se-
cretaria de Estado da Cultura e Turismo do Maranhão] para avalia-
ção. [...]

Art. 12 A avaliação e aprovação dos projetos culturais serão proce-
didas pela Comissão Avaliadora de Projetos – CAP, disciplinada no 
presente Decreto. [...]

Art. 13 Os projetos culturais apresentados por produtores culturais 
serão analisados e selecionados pela Comissão Avaliadora de Pro-
jetos – CAP, que definirá os valores a serem destinados aos projetos 
aprovados nas áreas culturais descritas no presente Decreto, con-
forme a prioridade de cada um deles em face da política cultural do 
Estado, e avaliará os resultados da aplicação dos recursos. 

Art. 14 [...] § 1º Junto à CAP, funcionará uma Secretaria Executiva, 
cujas funções serão desempenhadas por servidor da SECTUR.
Os Municípios maranhenses podem propor projetos culturais?
Lei 8.912/2008
Art. 6º [...] § 2º – Da totalidade de recursos do FUNDECMA não po-
derão ser aplicados mais de 50% (cinquenta por cento) em projetos 
oriundos do Poder Público.
Decreto 31.892/2016
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: [...]
II – produtor cultural: a pessoa física ou jurídica, domiciliada no Es-
tado do Maranhão há pelo menos um ano, responsável técnico pela 
execução do projeto cultural apresentado à SECTUR, e inscrita no 
Cadastro dos Produtores Culturais – CPC de que trata o Capítulo VII 
deste Decreto; [...] 
IV – proponente: o produtor cultural ou órgão/entidade da adminis-
tração pública estadual ou municipal, responsável pela apresenta-
ção de projeto cultural no âmbito da SECTUR.
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3.2.10  Mato Grosso (MT)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO MATO GROSSO

Criado por?
Lei 10.362/2016

Quais são os órgãos responsáveis?

Art. 36 A Secretaria de Estado de Cultura é o órgão gestor e coorde-
nador do Sistema Estadual de Cultura. 

Art. 37 São atribuições da Secretaria de Estado de Cultura: [...]
IX – assegurar o funcionamento do Sistema Estadual de Financiamen-
to à Cultura e promover ações de fomento ao desenvolvimento da 
produção cultural no âmbito do Estado de Mato Grosso; [...]

Art. 66 Os recursos financeiros do Sistema Estadual de Cultura serão 
administrados pela Secretaria de Estado de Cultura sob fiscalização 
do Conselho Estadual da Cultura. [...]

Art. 69 Os órgãos de controle interno e externo da Administração Pú-
blica Estadual atuarão na fiscalização da gestão dos recursos transfe-
ridos.
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Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?

Art. 33 Integram o Sistema Estadual de Cultura: [...]
III – Instrumentos de Gestão: [...]
b) Sistema Estadual de Financiamento à Cultura; [...]

Art. 50 O Sistema Estadual de Financiamento à Cultura é constituído 
pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura, no 
âmbito do Estado de Mato Grosso, que devem ser diversificados e ar-
ticulados. 
Parágrafo único São mecanismos de financiamento público da cultu-
ra, no âmbito do Estado de Mato Grosso:
I – Orçamento Público do Estado, estabelecido na Lei Orçamentária 
Anual (LOA); 
II – Fundo Estadual de Política Cultural, definido em lei específica; e 
III – outros que venham a ser criados. [...]

Art. 63 O Fundo Estadual de Política Cultural, o orçamento da Secre-
taria de Estado de Cultura e os recursos oriundos do orçamento da 
União são as principais fontes de recursos do Sistema Estadual de 
Cultura.

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL 
DE MATO GROSSO (FEPC)

Criado por?
Lei 10.379/2016

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 10.362/2016

Art. 46 Cabe à Comissão Intergestores Bipartite, com base nas dire-
trizes estabelecidas pelo Conselho Estadual da Cultura, definir e pac-
tuar mecanismos e critérios transparentes de partilha e transferência 
de recursos do Fundo Estadual de Política Cultural para os Fundos 
Municipais, para cofinanciamento das políticas culturais, e submetê-
-los ao Conselho Estadual da Cultura, para análise e aprovação.
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Lei 10.379/2016

Art. 2º [...] Parágrafo único Cabe à Secretaria de Estado de Cultura a 
administração do Fundo Estadual de Política Cultural. [...]

Art. 4º Os projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou jurídi-
cas de direito público ou privado serão avaliados pela Comissão de Ha-
bilitação e pela Comissão Técnica de Seleção.
§ 1º A Comissão Técnica de Seleção de projetos culturais, referida no 
caput deste artigo, será composta por, no mínimo, de 03 (três) membros 
com notório conhecimento no segmento artístico cultural. 
§ 2º O Conselho Estadual da Cultura homologará a composição das 
Comissões de Habilitação e Técnica de Seleção, bem como o resultado 
final das avaliações feitas pelas referidas comissões.
Decreto 669/2016

Art. 4º Compete ao Conselho Estadual da Cultura fiscalizar a aplicação 
dos recursos do Fundo Estadual de Política Cultural pela Secretaria de 
Estado de Cultura. [...]

Art. 5º Compete à Secretaria de Estado de Cultura a gestão do Fundo 
Estadual de Política Cultural [...]. [...]

Art. 13 A Secretaria de Estado de Cultura lançará editais de seleção pú-
blica para apoio e fomento às ações culturais, estabelecendo critérios e 
procedimentos para a apresentação, seleção, execução e prestação de 
contas.

Os Municípios mato-grossenses podem propor projetos culturais?
Lei 10.362/2016

Art. 34 Integram o Sistema Estadual de Cultura, no âmbito municipal, os 
Sistemas Municipais de Cultura, compostos, no mínimo, por: 
I – Coordenação: 
a) Secretaria Municipal de Cultura ou órgão equivalente. 
II – Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação: 
a) Conselho Municipal de Política Cultural; 
b) Conferência Municipal de Cultura. 
III – Instrumentos de Gestão: 
a) Plano Municipal de Cultura; 
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. [...]
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Art. 65 Dos recursos oriundos de repasses do Fundo Nacional da 
Cultura – FNC, por meio de transferência, ao Fundo Estadual de Políti-
ca Cultural, 50% (cinquenta por cento) deverá ser repassado aos Mu-
nicípios. 
§ 1º Os recursos previstos serão destinados a: 
I – políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacio-
nal, Estadual e/ou Municipais de Cultura; 
II – para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Estado 
ou Municípios de Mato Grosso por meio de seleção pública. 
§ 2º A transferência prevista neste artigo está condicionada à existên-
cia, no Estado e Municípios, de plano de cultura, de fundo de cultura 
e do conselho da cultura, com observância das normas fixadas nesta 
Lei. 
§ 3º A gestão estadual e municipal dos recursos oriundos de repas-
ses do Fundo Nacional de Cultura deverá ser submetida ao respecti-
vo conselho da cultura. 
§ 4º Será exigida dos Municípios contrapartida para as transferências 
previstas na forma do caput deste artigo, devendo ser obedecidas às 
normas fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere 
às transferências voluntárias do Estado aos Municípios. [...]

Art. 67 É condição mínima para os repasses dos recursos do Estado, 
no âmbito do Sistema Estadual de Cultura, aos Municípios, a efetiva 
instituição e funcionamento dos componentes mínimos, previstos no 
art. 34 desta Lei. 
Parágrafo único. É também condição para transferência de recursos 
referidos no caput deste artigo a comprovação pelos Municípios de 
recursos próprios destinados à cultura, alocados em seus respectivos 
orçamentos e Fundos de Cultura.

Art. 68 A transferência dos recursos fundo a fundo ocorrerá somen-
te quando houver o cumprimento das condicionalidades acordadas. 
Cada ente, Estado e Município, deverá manter sua adesão ao Siste-
ma Nacional de Cultura, cumprindo as exigências pactuadas.
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Lei 10.379/2016

Art. 2º O Fundo tem como objetivo fomentar a política estadual de 
cultura, através do financiamento das ações geridas pela Secretaria 
de Estado de Cultura e das produções artístico-culturais de iniciativa 
de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado sem fins 
lucrativos. [...]

Art. 4º Os projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou jurí-
dicas de direito público ou privado serão avaliados pela Comissão de 
Habilitação e pela Comissão Técnica de Seleção [...] 
§ 3º Do total de projetos culturais previstos nos editais de 
chamamento público, deverão ser selecionados, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) oriundos de Municípios do interior do Estado de 
Mato Grosso e 40% (quarenta por cento) de Municípios da Região 
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.
§ 4º Caso os projetos do interior do Estado não se qualifiquem na etapa 
de habilitação ou de seleção técnica em número suficiente para suprir 
a divisão prevista no parágrafo anterior, poderão ser selecionados 
projetos da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, ou vice-versa. 
§ 5º Entende-se como Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – 
RMVRC os Municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do 
Livramento, Santo Antônio de Leverger, conforme Lei Complementar 
359/2009.
Decreto 669/2016

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se: [...]
II – Instituição: pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 
estabelecida ou domiciliada no Estado de Mato Grosso há pelo me-
nos 02 (dois) anos, ou Órgão/Entidade da Administração Púbica, que 
pleiteie recursos financeiros do FEPC;
III – Proponente: produtor cultural ou instituição que será responsá-
vel técnico pela apresentação, execução e prestação de contas das 
ações culturais;[...]

Art. 9º Os editais de seleção pública, via concurso, para concessão 
de prêmios mediante remuneração aos vencedores, destinam-se ao 
reconhecimento e estímulo de atividades e projetos artístico-culturais, 
técnico ou científico cultural, realizados por pessoas físicas ou jurídi-
cas de direito privado sem finalidade lucrativa.



75Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

3.2.11  Mato Grosso do Sul (MS)

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (FIC)

Criado por?
Lei 2.366/2001

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 2.645/2003

Art. 1º [...] § 1º O FIC/MS é vinculado à Secretaria de Estado de Cul-
tura, Esporte e Lazer, entidade à qual compete a sua gestão. [...]

Art. 5º O FIC/MS será administrado pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, responsável pela 
direção-geral, elaboração dos editais, acompanhamento e fiscaliza-
ção dos projetos;
II – Conselho Estadual de Cultura, vinculado à Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer, responsável pela aprovação dos planos 
de ação cultural e dos projetos culturais, bem como pelo acompanha-
mento e fiscalização de suas execuções;
III – Coordenadoria do Fundo de Investimentos Culturais de Mato 
Grosso do Sul, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer, responsável pela análise técnico-jurídica e pré-seleção dos 
projetos a serem submetidos à análise dos pareceristas;
IV – Unidade de Apoio Administrativo e Operacional da Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e Lazer, responsável pela administração 
orçamentária e financeira do Fundo. [...]

Art. 7º À Secretaria de Estado de Receita e Controle incumbe:
I – arrecadar as contribuições destinadas ao FIC/MS na forma do ar-
tigo anterior, com repasse direto dos valores na conta a que se refere 
o art. 9º;
II – disciplinar, em obediência ao disposto nesta Lei e em seu regula-
mento [...].
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Decreto 11.299/2003

Art. 7º Os editais convocatórios serão elaborados pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e Lazer e aprovados pelo Conselho Esta-
dual de Cultura, após o que serão colocados à disposição do público 
interessado, com ampla divulgação na mídia por meio da fixação dos 
editais no mural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer 
e em locais de circulação cultural.

Os Municípios sul-mato-grossenses podem propor projetos cultu-
rais?
Lei 2.645/2003

Art. 1º [...] § 2º As pessoas jurídicas de direito público que pretende-
rem o recebimento de investimentos do FIC/MS deverão possuir, em 
sua estrutura interna, Conselho Municipal de Cultura e Programa de 
Incentivo à Cultura. [...]

Art. 27 Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...]
III – proponente: pessoa física ou jurídica residente no Estado de 
Mato Grosso do Sul há mais de 02 (dois) anos, a quem o executor de-
legar responsabilidade pelo planejamento, controle e organização do 
projeto cultural; responde solidariamente por todas as obrigações de-
correntes da execução do projeto;
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Decreto 11.299/2003

Art. 20 Os projetos apresentados por pessoas jurídicas de direito pú-
blico deverão prever a contrapartida financeira obrigatória, fixada 
conforme o número de habitantes de cada Município:
I – para Municípios de até 50.000 habitantes: cinco por cento;
II – para Municípios de 50.001 até 150.000 habitantes: dez por cento;
III – para Municípios de 150.001 até 300.000 habitantes: quinze por 
cento;
IV – para Municípios de 300.001 até 500.000 habitantes: vinte por 
cento;
V – para Municípios acima de 500.000 habitantes: vinte e cinco por 
cento. [...]

Art. 32 Após a publicação da relação dos projetos aprovados, os pro-
ponentes disporão de dez dias a contar do seguinte à circulação do 
Diário Oficial, para apresentação dos seguintes documentos: [...]
III – Pessoa Jurídica de Direito Público:
a) Certidão de Quitação dos Tributos Estaduais e Federais (ICMS, 
INSS e FGTS);
b) Certidão Negativa de Débitos da Procuradoria Geral do Estado – 
PGE;
c) Certidão Negativa da Receita Federal.

3.2.12  Minas Gerais (MG)

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DE MINAS GERAIS (FEC)
Criado por?
Lei 15.975/2006
Qual o órgão responsável?
Lei 15.975/2006
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Art. 3º [...] § 1º Anualmente, observados os prazos definidos em regu-
lamento, a Secretaria de Estado de Cultura publicará um ou mais edi-
tais [...]. [...]

Art. 7º O gestor e agente executor do FEC é a Secretaria de Estado de 
Cultura [...]. [...]
§ 2º Fica a Secretaria de Estado de Cultura autorizada a constituir, na 
forma de regulamento, câmaras setoriais paritárias integradas por re-
presentantes de entidades a ela vinculadas, de outras entidades pú-
blicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para parti-
cipar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos 
termos dos editais. [...]

Art. 10 Cabe à Secretaria de Estado de Estado de Fazenda a supervi-
são financeira do órgão gestor e do agente financeiro, no que se refe-
re à elaboração da proposta orçamentária do Fundo e de seu crono-
grama de liberações.
Decreto 44.341/2006
Art. 6º As normas e condições para obtenção de recursos do FEC, em 
cada uma das modalidades, serão definidas pela Secretaria Estadual 
de Cultura, por meio da publicação de editais anuais, que determina-
rão:
I – os requisitos e condições de inscrição de projetos candidatos à ob-
tenção de apoio financeiro do FEC;
II – as hipóteses de vedação à participação no processo seletivo;
III – os critérios para a seleção e a aprovação dos projetos inscritos;
IV – os critérios para acompanhamento e prestação de contas dos 
projetos aprovados;
V – a vinculação das Câmaras Setoriais Paritárias – CSP’s, nos termos 
do § 1º do art. 20, aos tipos de projetos a serem avaliados.
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Os Municípios mineiros podem propor projetos culturais?
Lei 15.975/2006
Art. 3º Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC 
pessoas jurídicas de direito privado e entidades de direito público que 
promovam projetos que atendam aos seguintes requisitos:
I – sejam considerados de interesse público;
II – visem à produção, à exibição, à utilização ou à circulação públicas 
de bens artísticos ou culturais;
III – visem à promoção do desenvolvimento cultural regional;
IV – tenham caráter estritamente artístico ou cultural. [...]
§ 2º A destinação de recursos a entidades de direito público dar-se-á 
até o limite de cinquenta por cento do montante total de recursos do 
FEC, observado o disposto em regulamento. [...]

Art. 6º Aplicam-se às operações a serem contratadas no âmbito do 
FEC as seguintes condições gerais, além de outras complementares e 
operacionais estabelecidas em regulamento:
I – em ambas as modalidades definidas no art. 5º: [...]
b) valor do financiamento limitado a 80% (oitenta por cento) do valor to-
tal do projeto;
Decreto 44.341/2006
Art. 5º [...] § 2º A destinação de recursos a entidades de direito 
público, observado o disposto no § 1º, dar-se-á até o limite de 
cinquenta por cento das disponibilidades anuais do FEC, sendo que 
cinquenta por cento desses recursos serão destinados preferencial-
mente a projetos que visem à criação, à produção, à preservação e à 
divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.

A Lei 17.615/2008 estabeleceu o mecanismo de incentivo fiscal com 
o intuito de estimular a realização de projetos culturais no âmbito do Estado 
de Minas Gerais. Apesar da existência, de acordo com o inc. II do art. 17º 
do Decreto 44.866/2008, os órgãos e as entidades da administração pú-
blica municipal direta e indireta não podem apresentar projetos culturais, o 
que significa que não podem captar recursos por meio desse instrumento.

A partir da Lei 18.030/2009, foi estabelecido como um dos critérios 
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para a distribuição do ICMS para os Municípios mineiros os investimentos 
feitos na preservação do patrimônio cultural, o que constituiu o programa 
ICMS Patrimônio Cultural. 

Nesse sentido, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha/MG) elabora e analisa os critérios para o repasse 
dos recursos, bem como presta assessoria aos Municípios mineiros para 
o estabelecimento e a implantação de política de preservação do patrimô-
nio cultural5.

De acordo com a Deliberação Normativa do Conselho Estadual do 
Patrimônio Cultural de Minas Gerais 1/2016:

Art. 1º A Lei 18.030/2009 estabelece que o Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/
MG deverá fornecer os dados para o cálculo do Índice de 
Patrimônio Cultural (PPC) do Município para efeito da trans-
ferência do ICMS aos Municípios. 
§ 1º Para o cálculo do Índice de Patrimônio Cultural, o IEPHA/
MG deverá adotar os procedimentos estabelecidos nesta 
Deliberação Normativa (DN). 
§ 2º Nos termos do Anexo II da Lei 18.030/2009, serão con-
siderados os seguintes atributos para efeito de cálculo do Ín-
dice de Patrimônio Cultural: Núcleo Histórico (NH), Conjunto 
Urbano ou Paisagístico (CP), Bens Imóveis (BI), Bens Móveis 
(BM), Registro de Bens Culturais Imateriais (RI), Inventário 
de Proteção do Patrimônio Cultural (INV), Educação Patrimo-
nial (EP), Planejamento e Política Municipal de Proteção do 
Patrimônio Cultural e outras ações (PCL) e Fundo Municipal 
de Preservação do Patrimônio Cultural (FU). Fará jus à pon-
tuação de cada um desses atributos o Município que aten-
der às exigências de que trata esta Deliberação Normativa.

5   IEPHA. ICMS Patrimônio Cultural. Site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Ge-
rais, [s.a.].
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3.2.13  Pará (PA)

A Lei 6.572/2003 instituiu o Programa Estadual de Incentivo à Cultura 
do Pará (Semear) com o intuito de: 

 ¡ promover a aquisição, a manutenção, a conservação, a restauração, 
a produção e a construção de bens móveis e imóveis de relevante 
interesse artístico, histórico e cultural; 

 ¡ promover campanhas de conscientização, de difusão, de preserva-
ção e de utilização de bens culturais; 

 ¡ instituir prêmios em diversas categorias; e 
 ¡ promover o incentivo à pesquisa, ao estudo, à edição de obras e à 

produção das atividades artístico-culturais nas áreas de artes cêni-
cas, plásticas, gráficas e filatelia; cinema e vídeo; fotografia; literatu-
ra; música e dança; artesanato, folclore e tradições populares; mu-
seus; bibliotecas e arquivos. 
Contudo, de acordo com o § 7º do art. 2º da Lei 6.572/2003 e o § 4º 

do art. 1º do Decreto 847/2004, os Municípios paraenses não podem con-
correr aos recursos oriundos do Semear.
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3.2.14  Paraíba (PB)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAÍBA
Criado por?
Lei 10.325/2014
Quais os órgãos responsáveis?
Art. 7º A Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, órgão gestor do 
Sistema Estadual de Cultura, tem por finalidade a coordenação da Po-
lítica Estadual de Cultura [...]. [...]

Art. 35 O Fórum de Dirigentes Municipais de Cultura – MUNIC é ins-
tância de caráter consultivo, opinativo e organizativo, integrante do 
Sistema Estadual de Cultura, que tem por finalidade promover a arti-
culação dos municípios paraibanos para a formulação e execução de 
políticas culturais, contribuir com o desenvolvimento local e territorial 
da cultura e com o aperfeiçoamento das políticas Estadual e Nacional 
de cultura.
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Art. 6º São componentes do Sistema Estadual de Cultura: [...]
II – mecanismos de gestão cultural: [...]
b) Sistema Estadual de Fomento e Financiamento à Cultura – SEFFIC; 
[...]
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Art. 28 Constituem mecanismos de fomento a projetos e atividades 
culturais realizados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado:
I – Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos – FIC;
II – programas de concessão de incentivos fiscais;
III – linhas especiais de crédito administradas por órgãos e agências 
de desenvolvimento e outras instituições financeiras, que contem com 
recursos estaduais;
IV – patrocínio, programas de apoio, incentivo ou marketing cultural de 
autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedades de eco-
nomia mista controladas pelo Estado;
V – programas especiais de apoio instituídos pelo Estado ou pela 
União com objetivos e recursos específicos, gerenciados por órgãos e 
entidades da Secretaria de Cultura;
VI – programas e projetos especiais de apoio decorrentes de articula-
ção entre a Secretaria de Cultura e outros órgãos e entidades do Esta-
do;
VII – financiamentos compartilhados entre o Estado e entes privados;
VIII – parcerias público-privadas;
IX – fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para realiza-
ção de projetos culturais;
X – outros mecanismos previstos em Lei. [...]

Art. 30 É permitida a concessão de apoio financeiro diretamente para 
ação ou instituição da Administração Pública de qualquer esfera fede-
rativa nos seguintes casos:
I – transferências de recursos para fundos de cultura legalmente cons-
tituídos, para Municípios que tenham instituído sistemas municipais de 
cultura nos termos desta Lei;
II – elaboração ou execução de projetos conjuntos, em especial para 
implantação, recuperação e restauro de infraestrutura física e tecnoló-
gica e bens de valor cultural;
III – execução de programas dos sistemas Nacional e Estadual de Cul-
tura que estabeleçam financiamentos compartilhados.
Parágrafo único – O Município integrante do Sistema Estadual de Cul-
tura tem prioridade na obtenção de recursos para o financiamento de 
projetos e ações culturais.
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FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA AUGUSTO DOS ANJOS (FIC)
Criado por?
Lei 7.516/2003
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 7.516/2003
Art. 5º O FIC será administrado por uma Comissão Gestora, nomeada 
pelo Chefe do Poder Executivo e formada por um Secretário-Executivo, 
um Contador e um Tesoureiro, auxiliados por Assistentes Técnicos per-
tencentes à Secretaria da Educação e Cultura e colocados à disposi-
ção da comissão. [...]

Art. 8º A CTAP [Comissão Técnica de Análise de Projetos], de que tra-
ta o art. 1° desta Lei, é de caráter normativo e tem por objetivo central 
o recebimento, a análise e a aprovação dos projetos e de ações consi-
deradas de interesse cultural para obtenção do apoio e dos incentivos 
financeiros previstos neste diploma legal.
Parágrafo único – Além dessas atribuições, será de sua competência a 
elaboração dos editais anuais estabelecendo as áreas a serem priori-
zadas naquele edital e os percentuais específicos respeitando aqueles 
gerais já estabelecidos no art. 6° desta Lei. Os editais serão normati-
vos e conterão todo o disciplinamento, critérios e procedimentos a se-
rem seguidos.



85Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

Decreto 24.933/2004
Art. 3º Compete à Secretaria da Educação e Cultura, através da Sub-
secretaria da Cultura, além de outras atribuições: [...]
I – encaminhar anualmente ao Governador o relatório sobre a gestão 
do FIC Augusto dos Anjos;
II – apoiar administrativamente as Comissões no exercício de suas fun-
ções;
III – acompanhar e fiscalizar os projetos culturais incentivados pelo FIC 
Augusto dos Anjos; 
IV – opinar sobre contratos, normas e outras questões pertinentes, sub-
metidas a sua apreciação; 
V – emitir, a requerimento de contribuinte interessado, documento de 
habilitação no FIC Augusto dos Anjos; 
VI – criar e manter cadastro de consultores/pareceristas, ad hoc, com 
notória autoridade técnica nas áreas de sua especialidade, que serão 
contratados, para dar parecer em projetos, quanto à sua qualidade e a 
outros quesitos. [...]

Art. 9º Os Editais convocatórios serão elaborados pela CTAP e aprova-
dos pela Subsecretaria da Cultura, sendo, então, colocados à disposi-
ção do público interessado através de publicação no Diário Oficial do 
Estado.
Lei 9.935/2012
Art. 1º Fica criado o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, 
a ser operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura, através 
da Comissão Técnica de Análise de Projetos – CTAP. 
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Os Municípios paraibanos podem propor projetos culturais?
Lei 7.516/2003
Art. 6º [...] § 1° – O proponente deve, no texto do projeto, indicar 
qual a sua contrapartida sociocultural, fazendo constar, na planilha 
de custos, os preços de comercialização dos produtos advindos da 
realização do projeto. [...]
§ 4° – Se o proponente optar pela contrapartida em recursos finan-
ceiros, deverá comprovar disponibilidade desses ou sua habilita-
ção à obtenção do financiamento de valor correspondente em fonte 
identificável. [...]
§ 6° – As instituições públicas governamentais da Paraíba, quando 
se tratar de projetos relativos ao patrimônio histórico-cultural, tomba-
do pelos poderes públicos, estarão aptas a pleitear os recursos es-
tabelecidos nesta Lei.
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Decreto 24.933/2004
Art. 2º O FIC Augusto dos Anjos é de natureza contábil especial e 
tem por finalidade proporcionar suporte financeiro à administração 
estadual das políticas da cultura e prestar apoio financeiro a proje-
tos culturais de iniciativa de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, 
que visem a fomentar e a estimular a produção artística e cultural do 
Estado da Paraíba. [...]

Art. 12 Os projetos culturais concorrentes ao financiamento do FIC 
Augusto dos Anjos deverão ser apresentados com observância do 
formulário-padrão aprovado pela CTAP e divulgado pela Subsecre-
taria da Cultura, em três vias idênticas, com as páginas devidamen-
te numeradas, rubricadas e acompanhadas da seguinte documenta-
ção: [...]
II – para pessoa jurídica: cópia do Contrato Social, Estatuto ou Regi-
mento Interno (Lei Orgânica), cópia do cartão de CNPJ, cópia da ata 
ou termo de posse indicando o dirigente ou Presidente, relatório das 
atividades artístico-culturais desenvolvidas, comprovante de domicí-
lio e cópia dos documentos pessoais (RG e CPF/MF) do Presidente 
ou dirigente da instituição, bem como certidões negativas de débitos 
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, esta última em rela-
ção à sede do proponente, e certidão negativa de protestos. [...]

Art. 66 Os produtores culturais, pessoas jurídicas de direito público, 
deverão observar a legislação que regula as licitações, anexando, 
na prestação de contas, cópia autêntica dos autos dos respectivos 
processos licitatórios.
Lei 10.325/2014
Art. 28 Constituem mecanismos de fomento a projetos e atividades 
culturais realizados por pessoas físicas e jurídicas de direito privado:
I – Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos – FIC;
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3.2.15  Paraná (PR)

PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO 
À CULTURA DO PARANÁ (PROFICE)

Criado por?
Lei 17.043/2011
Qual o órgão responsável?
Lei 17.043/2011
Art. 9º A gestão do PROFICE será de responsabilidade da Secretaria 
de Estado da Cultura – SEEC, cabendo-lhe a função de agente execu-
tor do Programa.
§ 1º. A SEEC apresentará, anualmente, plano de ações e de aplicação 
dos recursos do PROFICE ao Conselho Estadual de Política Cultural, 
para análise e aprovação.
§ 2º. Caberá à SEEC a criação de equipe técnica para proceder à ope-
racionalização das etapas de execução dos editais, acompanhamen-
to, fiscalização e prestação de contas dos projetos aprovados.
§ 3º. A prestação de contas referente à execução do plano de ações e 
aplicação dos recursos do PROFICE será encaminhada ao Conselho 
Estadual de Política Cultural para aprovação. [...]

Art. 11 Será criada a Comissão do Programa Estadual de Fomento e 
Incentivo à Cultura – CPROFICE [...]. [...]
§ 3º. Compete à CPROFICE a elaboração dos editais do PROFICE, a 
aprovação dos projetos selecionados pelas comissões técnicas, a indi-
cação dos membros para compor as comissões técnicas e a homolo-
gação final dos resultados.
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Decreto 8.679/2013
Art. 30 A tramitação dos projetos no âmbito do SisPROFICE ocorrerá 
da seguinte forma:
I – após a inscrição do projeto, será verificada a consistência das infor-
mações fornecidas e da documentação anexada;
II – os projetos habilitados serão encaminhados às Comissões Técni-
cas constituídas de acordo com as áreas de atuação contempladas 
em cada edital, as quais procederão à análise de mérito e orçamentá-
ria dos projetos;
III – a CPROFICE receberá os projetos avaliados pelas Comissões Téc-
nicas e, tendo como base os critérios gerais que norteiam o PROFICE 
e o limite de recursos destinados para cada edital, homologará o resul-
tado final;
IV – a SEEC publicará no Diário Oficial do Estado do Paraná o resul-
tado final dos editais do PROFICE, identificando os proponentes e os 
projetos aprovados, assim como o valor autorizado para repasse, no 
caso do FEC, ou o valor autorizado para captação, na modalidade In-
centivo Fiscal.
Quais são seus elementos constitutivos?
Lei 17.043/2011
Art. 7º O PROFICE será implantado por meio de recursos provenientes 
das seguintes receitas:
I – Fundo Estadual de Cultura – FEC [...]. [...]
II – recursos provenientes do Incentivo Fiscal, decorrentes de aplica-
ções em projetos culturais por parte dos contribuintes do Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, realizadas nos ter-
mos desta Lei, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária ou pela legislação vigente. 
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Os Municípios paranaenses podem propor projetos culturais?
Lei 17.043/2011
Art. 3º Os benefícios da presente Lei serão concedidos: [...]
II – às pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que tenham 
como objeto atividades artísticas e culturais, estabelecidas ou 
domiciliadas no Estado do Paraná há no mínimo 02 (dois) anos, 
responsáveis pela apresentação de projetos culturais a serem 
beneficiados pelos recursos do PROFICE; [...]
§ 3º. Não poderão ser beneficiados com a concessão dos recursos 
previstos nesta Lei, na modalidade Incentivo Fiscal, órgãos ou entida-
des da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera fe-
derativa. [...]

Art. 4º Para efeito desta Lei considera-se: [...]
II – Proponente: pessoa física ou jurídica estabelecida ou domiciliada 
no Estado do Paraná, há no mínimo 2 (dois) anos, responsável pelo 
projeto cultural concorrente aos benefícios concedidos pelo PROFICE; 
[...]

Art. 8º Os recursos provenientes desta Lei serão destinados ao finan-
ciamento de 100% (cem por cento) dos valores aprovados para os 
projetos selecionados.
§ 1º. Os projetos beneficiados pelo PROFICE deverão apresentar con-
trapartida a ser definida de forma específica nos editais do Programa.
Decreto 8.679/2013
Art. 6º Os recursos provenientes da Lei Estadual 17.043/2011 serão 
destinados ao financiamento de 100% (cem por cento) dos valores 
aprovados para os projetos selecionados.
§ 1º. O proponente poderá utilizar o valor total do orçamento para a 
execução do projeto, não sendo exigida contrapartida financeira.
§ 2º. Em cada edital do Programa será definido o modelo e a forma 
das ações de contrapartida cultural a serem apresentados. [...]

Art. 7º Para participar do PROFICE, o proponente deverá integrar o 
Cadastro de Agentes Culturais do Estado do Paraná, bem como aten-
der às demais condições estabelecidas na Lei 17.043/2011. 
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3.2.16  Pernambuco (PE)

SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PERNAMBUCO (SIC)
Criado por?
Lei 11.005/1993
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 12.310/2002
Art. 7º O FUNCULTURA [Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura] 
será gerido pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Per-
nambuco – FUNDARPE. [...] 
§ 3° Os projetos culturais oriundos de órgãos ou entidades da 
administração pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, 
serão analisados e selecionados por uma Comissão constituída por 
representantes da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Fazenda e da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social.
§ 4° As Comissões mencionadas nos §§ 1° e 3° deste artigo definirão 
os valores a serem destinados aos projetos aprovados e avaliarão os 
resultados da aplicação dos recursos.
Decreto 25.343/2003
Art. 36 Compete à Secretaria Executiva do FUNCULTURA/SIC: [...]
II – Secretaria Executiva da Comissão Governamental:
a) analisar os projetos a ela submetidos na forma do regulamento instituí-
do pela Comissão Governamental, conforme art. 32 deste Decreto;
b) opinar sobre contratos, normas e outras questões pertinentes, subme-
tidas à sua apreciação;
c) proceder à avaliação de frequência dos conselheiros;
d) apoiar administrativamente a Comissão Governamental no exercício 
de suas funções;
e) fiscalizar a execução dos projetos culturais incentivados pelo FUN-
CULTURA/SIC oriundo de órgãos ou entidades da administração pública 
direta ou indireta municipal;
f) executar os demais atos que a Comissão Governamental do FUNCUL-
TURA/SIC delegarem à Secretaria. [...]

Art. 44 Conforme dispõe a Lei 12.310, de 2002, compõem a Comissão 
Governamental, representantes da SEDUC, da SEFAZ e da Secretaria de 
Planejamento – SEPLAN, indicados pelos respectivos Secretários.
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Decreto 27.101/2004
Art. 43 Os projetos oriundos da administração pública direta ou indireta, 
estadual ou municipal e as Propostas de Realização ou Apoio a Even-
tos de Relevante Interesse da Cultura Pernambucana, serão submetidos, 
analisados e julgados nos termos desta Seção [que versa sobre a Co-
missão Governamental]. [...]

Art. 48 Além das atribuições e prerrogativas estabelecidas em lei, da-
quelas atribuídas pelo presente Decreto e do que mais lhe for outorgado, 
compete à Comissão Governamental:
I – selecionar e julgar projetos culturais apresentados conforme o dis-
posto no artigo 7º, § 3º, da Lei 12.310, de 2002, e alteração, a serem 
incentivados pelo FUNCULTURA, respeitada as disposições legais e 
regulamentares, as diretrizes de política cultural e o planejamento das 
aplicações financeiras do FUNCULTURA;
II – analisar e selecionar as propostas referidas no § 2º do art. 43 deste 
Decreto, conforme o disposto no artigo 6º, § 4º, da Lei 12.310, de 2002, 
e alteração, a serem incentivadas pelo FUNCULTURA, respeitadas as 
disposições legais e regulamentares, as diretrizes de política cultural e o 
planejamento das aplicações financeiras do FUNCULTURA;
III – receber e apreciar os pareceres técnicos e informações apresenta-
das pelos órgãos institucionalmente competentes;
IV – analisar e deliberar, nos termos do § 4º, do artigo 7º, da Lei 12.310, 
de 2002, e alteração, acerca do relatório de fiscalização de execução de 
projeto cultural de órgão ou entidade da Administração Pública Munici-
pal, a ser enviado pela Secretaria Executiva do FUNCULTURA;
V – deliberar acerca da emissão de Atestado de Execução de Projetos 
Culturais e de Eventos de relevante interesse para a Cultura Pernambu-
cana, com base em relatório a ser elaborado pelo órgão ou entidade res-
ponsável pela execução do evento ou projeto. [...]

Art. 55 A Secretaria Executiva do FUNCULTURA é responsável pela fis-
calização da execução dos projetos culturais, oriundos dos produtores 
culturais e de órgãos ou entidades da administração pública direta ou in-
direta municipal, financiados pelo FUNCULTURA, devendo emitir pare-
cer de fiscalização e submetê-lo à Comissão Deliberativa ou à Comissão 
Governamental, para avaliação de resultados e emissão ou não de ates-
tado de execução, com ou sem ressalvas, nos termos do § 2º, do artigo 
8º, da Lei 12.310, de 2002, e alteração.
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Os Municípios pernambucanos podem propor projetos culturais?
Lei 12.310/2002
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I – Produtor Cultural: a pessoa física ou jurídica, domiciliada no Estado 
de Pernambuco há, pelo menos, 01 (um) ano, com inscrição devida-
mente homologada no cadastro de que trata o art. 9° desta Lei, res-
ponsável, nos termos desta Lei, pelo projeto cultural apresentado ao 
SIC; [...]
III – Proponente: o Produtor Cultural ou órgão/entidade da administra-
ção pública, estadual ou municipal, responsável pela apresentação de 
projeto cultural no âmbito do SIC. 
Decreto 27.101/2004
Art. 45 Os órgãos e entidades da administração pública, direta, indire-
ta municipal poderão apresentar projetos culturais no âmbito do SIC, 
junto à Secretaria Executiva, mediante a entrega dos seguintes docu-
mentos:
I – em se tratando da administração direta dos Municípios:
a) certidão de regularidade, emitida pela DCTE, para efeito de transfe-
rências intergovernamentais, quando for o caso;
b) certidão de regularidade para projetos culturais aprovados pelo 
SIC, emitida pela DCTE;
II – em se tratando das entidades da administração indireta, inclusive 
fundacional dos Municípios:
a) estatuto da entidade registrado em cartório, onde esteja expresso, 
como objeto estatutário, o exercício de atividade em, pelo menos, uma 
das áreas culturais indicadas no artigo 6º, da Lei 12.310, de 2002, e 
alteração;
b) ato de nomeação ou eleição do responsável;
c) comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ;
d) certidão de regularidade para projetos culturais aprovados pelo 
SIC, emitida pela DCTE.
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3.2.17  Piauí (PI)

SISTEMA DE INCENTIVO ESTADUAL À CULTURA DO PIAUÍ (SIEC)
Criado por?
Lei 4.997/1997
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 4.997/1997
Art. 3º O Sistema de Incentivo Estadual à Cultura – SIEC será adminis-
trado por um Conselho Deliberativo composto por 10 (dez) membros, 
nomeados pelo Governador do Estado [...]. [...]

Art. 8º [...] § 1º – Os projetos de que trata este artigo deverão ser en-
viados via correios e serão apreciados pelo Conselho Estadual de Cul-
tura, obedecendo à ordem cronológica de postagem.
Decreto 9.878/1998
Art. 4º Somente projetos culturais previamente habilitados frente ao 
SIEC poderão receber recursos ou qualquer outra forma de apoio se-
gundo as regras do Sistema.
Quais são seus elementos constitutivos?
Lei 4.997/1997
Art. 2º O SIEC, de que trata o artigo anterior, compreende os seguin-
tes mecanismos:
I) – Mecenato de Incentivo à Cultura – MIC; e 
II) – Fundo de Incentivo à Cultura – FIC.
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Os Municípios piauienses podem propor projetos culturais?
Lei 4.997/1997
Art. 4º Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I) – EMPREENDEDOR – pessoa física ou jurídica de caráter cultural e 
que comprove atividades culturais nos últimos dois anos, domiciliada 
no Estado, diretamente responsável pela realização do Projeto Cultural 
incentivado; [...]

Art. 8º Para efeito do enquadramento no SIEC, poderão habilitar-se 
pessoas físicas ou jurídicas que apresentem projetos culturais relacio-
nados com os objetivos do SIEC, conforme discriminação no art. 1º. 
[...]
§ 2º – Serão destinados, no mínimo, 30% (trinta por cento) de cada 
edital para os projetos do interior, especialmente aqueles cujos em-
preendedores sejam da própria localidade, 20% (vinte por cento) para 
projetos de interesse do Governo do Estado a serem desenvolvidos 
pela FUNDAC e o percentual restante para a Capital. [...]

Art. 19 A aplicação dos recursos do FIC será efetivada mediante fi-
nanciamento de até 80% (oitenta por cento) do valor do projeto cultu-
ral, representado por pessoa física e/ou jurídica aprovado nos termos 
desta Lei, respeitadas as disponibilidades do Fundo;
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3.2.18  Rio Grande do Norte (RN)

LEI CÂMARA CASCUDO
Criado por?
Lei 7.799/1999
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 7.799/1999
Art. 1º Fica concedido abatimento do Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
– à empresa com estabelecimento situado no Estado do Rio Grande 
do Norte que apoiar financeiramente projetos culturais aprovados pela 
Comissão Estadual de Cultura (CEC). [...]

Art. 3º Fica criada a Comissão Estadual de Cultura (CEC), incumbida 
de gerenciar o programa instituído por esta Lei, vinculada à Fundação 
José Augusto e integrada por nove membros [...]. [...]

Art. 4º O pedido de concessão do incentivo fiscal será apresentado à 
Secretaria de Estado da Tributação pela empresa financiadora do pro-
jeto.
Decreto 14.759/2000
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Art. 2º Para efeito deste Regulamento considera-se: [...]
XIV – Comissão Gerenciadora: Comissão Estadual de Cultura (CEC), 
composta por nove membros, dentre os quais um representante a SET 
[Secretaria de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do Nor-
te], presidida pelo Diretor-Geral da Fundação José Augusto;
XV – Secretaria Executiva da CEC: exercida por servidor da FJA [Fun-
dação José Augusto, entidade autárquica da Administração Indireta 
do Estado], designado pelo presidente da CEC; [...]

Art. 3º Somente poderão ser objeto de incentivo financeiro, através do 
beneficio fiscal previsto na Lei n. 7.799, de 30 de dezembro de 1999, 
os projetos culturais aprovados pela Comissão Gerenciadora e que vi-
sem alcançar:
I – a promoção do incentivo ao estudo, à edição de obras e à produ-
ção das atividades artístico-culturais nas seguintes áreas:
a) artes cênicas, plásticas e gráficas;
b) cinema e vídeo;
c) fotografia;
d) literatura;
e) música;
f) artesanato, folclore e tradições populares;
g) museus;
h) bibliotecas e arquivos;
II – a aquisição, manutenção, conservação, restauração, produção e 
construção de bens móveis e imóveis de relevante interesse artístico, 
histórico e cultural;
III – a promoção de campanhas de conscientização, difusão, preser-
vação e utilizações de bens culturais;
IV – a instituição de prêmios de diversas categorias, nas áreas indica-
das no inciso I deste artigo. [...]

Art.27 Parágrafo único. A comissão Gerenciadora definirá e divulgará 
critérios normativos para a avaliação de projetos.
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Os Municípios norte-rio-grandenses podem propor projetos cultu-
rais?
Lei 7.799/1999
Art. 1º [...] § 2.º Para poder utilizar os benefícios desta Lei, o 
beneficiário deverá contribuir com recursos próprios em parcela 
equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor total da 
sua participação no projeto, através de numerário, cheque ou o 
equivalente em mercadorias.
Decreto 14.759/2000
Art. 2º Para efeito deste Regulamento considera-se:
I – Proponente: Pessoa física ou jurídica, domiciliada no País, direta-
mente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo incen-
tivo;

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO RIO 
GRANDE DO NORTE (FEC)

Criado por?
Lei Complementar 460/2011
Quais são os órgãos responsáveis?
Art. 4º A Secretaria de Estado da Tributação (SET) será o órgão 
competente para arrecadar os recursos previstos no artigo 3º, 
cabendo o repasse mensal do valor integral para conta corrente 
específica à da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
(SEPLAN). [...]

Art. 7º Fica criada a Comissão Gestora do FEC, que será responsável 
pela análise e pré-seleção dos projetos culturais. [...]

Art. 8º Fica criada a Comissão de Controle do FEC com a finalidade 
analisar e decidir quanto à homologação da prestação de contas da 
utilização dos repasses efetuados pelo Fundo. [...]

Art. 21 O FEC ficará vinculado à FJA, Entidade da Administração Indi-
reta Estadual, a quem compete sua gestão.
Parágrafo único. Na hipótese de ser criada por lei a Secretaria de Es-
tado da Cultura, o FEC passará a ser vinculado à nova estrutura orgâ-
nica do Poder Executivo, a quem competirá a sua gestão. 
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Os Municípios norte-rio-grandenses podem propor projetos cultu-
rais?
Art. 2º O FEC tem como objetivos:
I – fomentar a produção artístico-cultural potiguar, mediante o custeio, 
total ou parcial, de projetos culturais, de iniciativa de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou privado, relacionados com a pesquisa, a 
edição de obras e a realização de atividades artísticas nas seguintes 
áreas:
a) artes cênicas, plásticas, gráficas e tecnológicas;
b) cinema, fotografia, vídeo e internet;
c) literatura;
d) música e dança;
e) artesanato, folclore e tradições populares;
f) patrimônio material e imaterial;
g) museologia e documentação;
h) bibliotecologia, biblioteconomia, arquivologia e acervos; e
i) patrimônio histórico e arquitetônico; [...]
Parágrafo único. Somente quando o projeto pertencer a entes públicos 
ou entidades privadas de natureza cultural ou educacional, sem fins eco-
nômicos e de reconhecida utilidade pública, poderão ser efetuados in-
vestimentos com recursos oriundos do FEC para aquisição e instalação 
de equipamentos. [...]

Art. 5º A utilização dos recursos do FEC deverá observar a seguinte 
disciplina:
I – 50% (cinquenta por cento) dos recursos serão destinados para os 
municípios da Região Metropolitana de Natal, definida na Lei Comple-
mentar Estadual n.º 152, de 16 de janeiro de 1997; e
II – 50% (cinquenta por cento) dos recursos serão destinados aos de-
mais municípios do Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. O percentual que é reservado a cada um dos incisos 
do caput deste artigo será distribuído da seguinte forma:
I – 40% (quarenta por cento) para a concessão de financiamento de pro-
jetos oriundos de Órgãos ou Entes da Administração Pública Estadual ou 
Municipal;
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3.2.19  Rio Grande do Sul (RS)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL
Criado por?
Lei 14.310/2013
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.490/2010
Art. 2º Compete à Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC a gestão 
do PRÓ- CULTURA. [...]

Art. 5º Ao Conselho Estadual de Cultura – CECRS, em conformidade 
com o disposto no art. 225 da Constituição Estadual, compete esta-
belecer as diretrizes e as prioridades do desenvolvimento cultural do 
Estado, fiscalizar a execução dos projetos culturais e a aplicação dos 
recursos de que trata esta Lei, e emitir pareceres sobre questões téc-
nico-culturais que lhe forem submetidas.
Decreto 47.618/2010
Art. 4º O Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Ativida-
des Culturais – PRÓ-CULTURA – será administrado pelas seguintes 
instâncias: 
I – o Secretário de Estado da Cultura é o responsável pelo Sistema e 
indicará um Coordenador para sua administração, sendo este Sistema 
pertencente à estrutura da Secretaria. 
II – o Conselho Estadual de Cultura é o responsável pela deliberação 
final, conforme o mérito cultural e o respectivo grau de prioridade do 
correspondente projeto, conforme definido no § 1º do artigo 7º da Lei 
13.490/10. 
III – a Comissão Julgadora é a responsável pela seleção dos projetos 
apresentados nos termos do Capítulo II da Lei 13.490/10. [...]
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Lei 14.310/2013
Art. 5º A Secretaria da Cultura, observados os arts. 220 e seguintes da 
Constituição do Estado e o art. 32 da Lei n.º 13.601, de 1.º de janeiro 
de 2011, é o órgão gestor do Sistema Estadual de Cultura. [...]

Art. 6º Compete à Secretaria da Cultura, no âmbito do Sistema Esta-
dual de Cultura: [...]
VII – gerir o Sistema Pró-Cultura RS, nos termos da Lei n.º 13.490, de 
21 de julho 2010; [...]

Art. 8º Compete ao Conselho Estadual de Cultura, visando à gestão 
democrática da Política Estadual de Cultura, no âmbito do Sistema Es-
tadual de Cultura, além do que lhe garante a Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul: [...]
IV – analisar os relatórios de gestão do Pró-Cultura RS.
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Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 13.490/2010
Art. 3º Integram o PRÓ-CULTURA recursos financeiros decorrentes 
das seguintes origens: 
I – aplicações em projetos culturais decorrentes de incentivo a contri-
buintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, realizados nos termos desta 
Lei;
II – recursos do Fundo de Apoio à Cultura; 
III – outros recursos decorrentes de dotações orçamentárias. [...]

Art. 27 Anualmente, lei de iniciativa do Governador do Estado fixará o 
montante global que poderá ser utilizado em aplicações culturais, que 
não poderá ser superior a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita 
líquida de ICMS.
§ 1º – Do montante fixado conforme disposto no “caput”, no mínimo 
25% (vinte e cinco por cento) serão assegurados aos Municípios, na 
proporção da participação na receita estadual, para projetos culturais 
apresentados diretamente pelas prefeituras municipais ou por meio de 
produtores culturais por elas autorizados.
§ 2º – Os projetos que pretendam concorrer a recursos conforme o dis-
posto no § 1.º deste artigo deverão ingressar no Sistema no primeiro 
quadrimestre de cada ano.
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Lei 14.310/2013
Art. 4º O Sistema Estadual de Cultura é composto pelos seguintes ór-
gãos, instâncias e instrumentos: [...]
III – instrumentos de gestão: [...]
c) Sistema Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais – Pró-
Cultura RS; [...]

Art. 19 O Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Ati-
vidades Culturais – PRÓ-CULTURA RS –, instituído pela Lei n.º 
13.490/2010, promoverá a aplicação de recursos financeiros decor-
rentes de incentivos a contribuintes e do Fundo de Apoio à Cultura, em 
projetos culturais, na forma estabelecida.

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA 
DO RIO GRANDE DO SUL (LIC)

Criado por?
Lei 13.490/2010
Quais são os órgãos responsáveis?
Decreto 47.618/2010
Art. 20 Os projetos apresentados ao Setor de Análise Técnica – SAT – 
serão avaliados de forma global e em todos os seus aspectos técnicos 
e financeiros, podendo ser solicitada qualquer informação ou docu-
mento adicional. [...]

Art. 22 Os projetos considerados habilitados pelo SAT serão encami-
nhados ao CEC acompanhados de parecer. [...]

Art. 23 Os projetos culturais, habilitados na SEDAC, serão encaminha-
dos ao CEC para deliberação. 

Art. 24 – O Conselho Estadual de Cultura, por disposição legal, esta-
belecerá, mediante Resolução específica, previamente tornada públi-
ca, os critérios e procedimentos para: distribuição, avaliação e seleção 
dos projetos culturais.



104 Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

Os Municípios sul-rio-grandenses podem propor projetos cultu-
rais?
Decreto 47.618/2010
Art. 3º Para os fins previstos neste Decreto, entende-se por: [...]
XX – proponente: produtor cultural cadastrado no Sistema que apre-
sentar o projeto; [...]

Art. 6º Serão considerados produtores culturais aptos para a apresen-
tação de projetos no Sistema, após a aprovação do cadastro: [...]
III – Prefeituras Municipais, que apresentarem a seguinte documenta-
ção: 
a) formulário padrão de cadastro assinado com firma reconhecida do 
prefeito e do gestor municipal de cultura; 
b) cópia autenticada da ata de posse do prefeito; 
c) cópia autenticada do ato de nomeação do gestor municipal de cul-
tura; 
d) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF do prefeito e 
do gestor municipal de cultura;
e) comprovante de inscrição e situação cadastral no CPF junto à Re-
ceita Federal do prefeito e do gestor municipal de cultura; 
f) comprovante de situação junto ao Cadastro para Habilitação em 
Convênios do Estado – CHE. [...]

Art. 15 Prefeitura Municipal proponente ou participante não poderá 
custear menos de 10% do valor total do projeto.
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FUNDO DE APOIO À CULTURA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL (FAC)

Criado por?
Lei 13.490/2010
Qual o órgão responsável?
Lei 13.490/2010
Art. 15 Compete à SEDAC a administração dos recursos do Fundo, 
devendo os mesmos serem depositados em estabelecimento oficial 
em conta corrente denominada Fundo de Apoio à Cultura do Estado 
do Rio Grande do Sul − FAC/RS. [...]

Art. 16 Os projetos culturais, apoiados por intermédio dos recursos 
próprios do FAC/RS, serão selecionado por comissão julgadora, aten-
didas as condições estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 
§ 1º – As condições de participação em edital deverão assegurar o 
pleno acesso de produtores culturais regularmente cadastrados no 
Sistema de que trata a presente Lei. 
§ 2º – A comissão julgadora de que trata este artigo será composta por 
12 (doze) membros, sendo cada terço de seus componentes indicado 
respectivamente pela SEDAC, pelo CECRS e pelo Conselho dos Diri-
gentes Municipais de Cultura – CODIC da Federação das Associações 
dos Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS.
Os Municípios sul-rio-grandenses podem propor projetos cultu-
rais?
Lei 13.490/2010
Art. 12 O Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul – 
FAC/RS, criado pela Lei n.º 11.706, de 18 de dezembro de 2001, terá 
por finalidade o financiamento direto, pelo Estado, de projetos culturais 
de iniciativa de pessoas físicas e de pessoas jurídicas de direito pú-
blico e privado, habilitados junto à SEDAC, na forma estabelecida por 
esta Lei e em seu regulamento. [...]

Art. 17 Poderá ser requerido o financiamento de até 100% (cem por 
cento) do projeto cultural por intermédio do FAC/RS.
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Decreto 47.618/2010
Art. 3º Para os fins previstos neste Decreto, entende-se por: [...]
XX – proponente: produtor cultural cadastrado no Sistema que apre-
sentar o projeto; [...]

Art. 6º Serão considerados produtores culturais aptos para a apresen-
tação de projetos no Sistema, após a aprovação do cadastro: [...]
III – Prefeituras Municipais, que apresentarem a seguinte documenta-
ção: 
a) formulário padrão de cadastro assinado com firma reconhecida do 
prefeito e do gestor municipal de cultura; 
b) cópia autenticada da ata de posse do prefeito; 
c) cópia autenticada do ato de nomeação do gestor municipal de cul-
tura; 
d) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF do prefeito e 
do gestor municipal de cultura;
e) comprovante de inscrição e situação cadastral no CPF junto à Re-
ceita Federal do prefeito e do gestor municipal de cultura; 
f) comprovante de situação junto ao Cadastro para Habilitação em 
Convênios do Estado – CHE. [...]

Art. 44 A Secretaria da Cultura publicará, mediante Edital, os prazos, 
o limite de financiamento, o valor máximo por projeto, as condições de 
participação, habilitação e julgamento, a nominata da Comissão Julga-
dora, a liberação de recursos, a divulgação dos créditos do sistema, a 
tramitação interna dos projetos e a padronização de sua apreciação, 
definindo, ainda, os formulários de apresentação, bem como a docu-
mentação a ser exigida.
Decreto 49.080/2012
Art. 35 Haverá editais específicos para projetos apresentados por Mu-
nicípios.
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3.2.20  Rio de Janeiro (RJ)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO (SIEC)

Criado por?
Lei 7.035/2015

Qual o órgão responsável?
Lei 7.035/2015

Art. 4º Integram o Sistema Estadual de Cultura – SIEC: 
I – Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro – SEC, órgão coor-
denador do SIEC, e suas entidades vinculadas; [...]

Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 7.035/2015

Art. 11 São instrumentos de gestão do Sistema Estadual de Cultura: [...]
II – Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura – PEFIC; [...]

Art. 16 Fica instituído o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à 
Cultura com a finalidade de mobilizar e aplicar recursos para o desen-
volvimento cultural do Estado do Rio de Janeiro, tendo como referências 
o Plano Estadual de Cultura e o Plano Plurianual. [...]
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Art. 18 Constituem fontes de recursos do Programa Estadual de Fo-
mento e Incentivo à Cultura:
I – Recursos do Tesouro Estadual, correspondentes a, no mínimo, 
30% da dotação da SEC e suas vinculadas;
II – Recursos do Fundo Estadual da Cultura;
III – Recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Social – FUNDES;
IV – Recursos de Incentivo Fiscal do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços;
V – Desoneração Fiscal;
VI – Doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídi-
cas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VII – Recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos cele-
brados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou priva-
dos, nacionais e internacionais;
VIII – Recursos provenientes de operações de crédito, internas e ex-
ternas, firmadas pelo Estado;
IX – Outras receitas que vierem a ser destinadas ao Programa. [...]

Art. 21 Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo 
à Cultura serão destinados a ações e projetos em setores e regiões 
expressando a diversidade cultural e as várias formas de expressão 
artística suscetíveis de serem contempladas pela política pública de 
cultura do estado do Rio de Janeiro, devendo ser revistas periodica-
mente. 
§ 1° – Os recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à 
Cultura aplicados na capital do Estado serão limitados a 40% do total 
do programa.
§ 2° – A distribuição dos recursos além da capital deverá contemplar 
as regiões existentes, conforme a divisão administrativa adotada pelo 
estado.
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LEI DE INCENTIVO À CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Criado por?
Lei 1.954/1992

Quais são os órgãos responsáveis?
Decreto 44.013/2013

Art. 4º Para os efeitos deste Decreto considera-se: 
I. Superintendência da Lei de Incentivo: unidade organizacional inte-
grante da estrutura da Secretaria de Estado de Cultura, responsável 
pela supervisão, análise e acompanhamento dos projetos apoiados 
pela Lei de Incentivo à Cultura; [...]

Art. 7º Para receber os recursos de incentivo fiscal de que trata este 
Decreto, o projeto cultural deverá ser previamente analisado e apro-
vado pela Secretaria de Estado de Cultura, mediante a publicação do 
Certificado de Aprovação de Projeto no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro. [...]

Art. 13 Fica constituída a Comissão de Aprovação de Projetos (CAP), 
órgão colegiado composto por representantes da SEC e membros in-
dicados pelo Secretário de Estado de Cultura, selecionados dentre 
profissionais de notável saber, experiência e representatividade nas 
diversas áreas da cultura, sobretudo nas dispostas no artigo 9º deste 
Decreto. [...]

Art. 18 Os projetos culturais apresentados à Secretaria de Estado de 
Cultura na forma, prazo e condições estabelecidas nos Editais previs-
tos no art. 10 deste Decreto, serão avaliados em 02 (duas) etapas, a 
saber:
I. Parecer Técnico; 
II. Aprovação pela CAP. 
Parágrafo Único – Durante as etapas de avaliação de que trata este 
artigo, a Superintendência da Lei de Incentivo poderá solicitar ao pro-
ponente, esclarecimentos e/ou documentação complementar, através 
de notificações, que deverão ser atendidas no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 



110 Planejamento e Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura

Art. 19 A etapa de Parecer Técnico será de responsabilidade das 
áreas técnicas da Secretaria de Estado de Cultura, sob a coordena-
ção da Superintendência da Lei de Incentivo e terá como objetivo ve-
rificar e pontuar os projetos segundo os itens se enquadramento e 
critérios de avaliação previstos, respectivamente nos artigos 20 e 21 
deste Decreto. [...]

Art. 39 Caberá à Superintendência da Lei de Incentivo da Secreta-
ria de Estado de Cultura, acompanhar os projetos culturais desde sua 
inscrição até a conclusão [...].
Lei 7.035/2015

Art. 28 Fica autorizada a realização de editais públicos pela Secre-
taria de Estado de Cultura, com vistas à seleção de projetos culturais 
patrocinados pelo mecanismo de incentivo fiscal, orientados pela po-
lítica cultural do Estado do Rio de Janeiro, tendo como critério base a 
divisão administrativa adotada pelo estado, observada a distribuição 
regional. [...]

Art. 30 Fica autorizada a criação da Comissão de Avaliação de Pro-
jetos – CAP, composta de forma paritária por membros do governo e 
da sociedade civil, com as atribuições definidas em regulamento.

Os Municípios fluminenses podem propor projetos culturais?
Decreto 44.013/2013

Art. 4º Para os efeitos deste Decreto considera-se: [...]
VI. proponente: [...]
c) órgão ou entidade integrante da Administração Pública direta mu-
nicipal do Estado do Rio de Janeiro. 
Parágrafo Único – Ao proponente previsto no item “c” do inciso VI 
será facultada somente a inscrição de projetos relacionados a feste-
jos municipais diretamente a ele relacionados. [...]

Art. 20 Serão obrigatoriamente rejeitados os projetos que se enqua-
drarem em uma das seguintes situações: [...]
V. órgão ou entidade integrante da Administração Pública direta mu-
nicipal do estado do Rio de Janeiro que apresente projeto que não re-
lacionado a festejos municipais;
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Lei 7.035/2015

Art. 19 Poderão ser beneficiários do Programa Estadual de Fomento 
e Incentivo à Cultura na qualidade de proponentes: [...]
III – pessoa jurídica de direito público, estadual e municipal, sediada 
no estado do Rio de Janeiro. [...]

Art. 26 Os projetos culturais submetidos à Secretaria de Estado de 
Cultura para patrocínio através do incentivo fiscal deverão ser apre-
sentados por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, domiciliada ou esta-
belecida no Estado do Rio de Janeiro.

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO
Criado por?
Lei 2.927/1998
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 2.927/1998
Art. 4º O Fundo Estadual de Cultura será administrado por uma Junta 
de Administração e Controle, que será presidida pelo Secretário de Es-
tado de Cultura e Esporte, ou seu representante legal, e integrada por 
cinco membros, sendo 2 (dois) deles titulares de órgãos subordinados 
à Secretaria de Estado de Cultura e Esporte, e 3 (três) representantes 
reconhecidos e idôneos da atividade cultural do Estado.
Lei 7.035/2015
Art. 37 Será constituído o comitê gestor dos recursos do fundo, órgão 
colegiado da SEC, com composição entre representantes do estado, 
agente financeiro credenciado e sociedade civil, eleita no Conselho 
Estadual de Política Cultural, presidido pelo titular da secretaria de es-
tado de cultura.
Parágrafo único – Os membros do Comitê Gestor, que terá sua compo-
sição definida em regulamento próprio, serão nomeados pelo Gover-
nador do Estado e não terão direito a qualquer remuneração.
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Art. 38 O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições:
I – Definir diretrizes, planos de investimento, plurianual e anual, dos re-
cursos do Fundo, tendo como referência o Plano Estadual de Cultura e 
o Plano Plurianual – PPA;
II – Acompanhar a implementação dos planos de investimento;
III – Avaliar anualmente os resultados alcançados;
IV – Estabelecer as metas, bem como normas e critérios, para a aplica-
ção dos recursos do Fundo, em consonância com o Plano Estadual de 
Cultura e o Plano Plurianual – PPA; 
V – Aprovar o relatório anual de gestão do Fundo;
VI – Dar publicidade às ações do Fundo, inclusive do seu relatório 
anual de gestão;
VII – Elaborar e aprovar seu regimento interno. [...]

Art. 40 A Secretaria de Estado de Cultura será o órgão executivo do 
Fundo [...]. [...]

Art. 41 Fica credenciada como agente financeiro do Fundo Estadual 
de Cultura a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro – AGE-
RIO, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, po-
dendo haver outros agentes financeiros credenciados. 
Decreto 45.419/2015
Art. 5º São atribuições e competências do Conselho Estadual de 
Política Cultural: [...]
XV – definir os representantes da sociedade civil que terão assento no 
Comitê Gestor dos Recursos do Fundo Estadual da Cultura, conforme 
critérios estabelecidos na Lei do Sistema Estadual de Cultura e em sua 
regulamentação.
Os Municípios fluminenses podem propor projetos culturais?
Lei 7.035/2015
Art. 19 Poderão ser beneficiários do Programa Estadual de Fomento e 
Incentivo à Cultura na qualidade de proponentes: [...]
III – pessoa jurídica de direito público, estadual e municipal, sediada 
no estado do Rio de Janeiro. [...]
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Além dessas possibilidades apresentadas, o Estado do Rio de Ja-
neiro dispõe do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Mu-
nicípios do Estado do Rio de Janeiro (Padec), que tem como finalidade 
fomentar o setor cultural junto aos órgãos gestores de cultura dos Municí-
pios fluminenses6. 

3.2.21  Rondônia (RR)
 

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DE RONDÔNIA
Criado por?
Lei 2.746/2012
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 2.745/2012
Art. 2º O SEFIC [Sistema Estadual de Financiamento à Cultura] tem 
como objetivo captar e destinar recursos para projetos culturais com-
patíveis com as finalidades do Sistema Estadual de Cultura – SEC e: 
I – estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem 
aplicados na execução de projetos culturais e artísticos; 
II – apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aper-
feiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da 
cultura, a criatividade e a diversidade cultural estadual; 
III – contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e 
histórico brasileiro; e 
IV – favorecer projetos que atendam às necessidades da produção 
cultural e aos interesses da coletividade, considerados os níveis qua-
litativos e quantitativos de atendimentos às demandas culturais exis-
tentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos 
socioculturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais 
com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. 
[...]

6   SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO. PADEC, [s.a.].
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Art. 5º Ao Conselho Estadual de Política Cultural, por meio da Co-
missão Estadual de Incentivo à Cultura, compete à distribuição dos 
benefícios entre as instituições credenciadas, conforme os critérios 
estabelecidos nesta Lei. [...]

Art. 7º Os projetos culturais que obstinarem financiamento pelo SE-
FIC, deverão ser submetidos à apreciação pelo Conselho Estadual 
de Política Cultural – CEPC, a fim de analisar a viabilidade do repas-
se conforme a discricionariedade e oportunidade do Estado. [...]

Art. 9º Na seleção dos projetos, a Comissão Estadual de Incentivo à 
Cultura terá como referência o Plano Estadual de Cultura e conside-
rará as diretrizes e prioridades definidas, anualmente, pelo Conselho 
Estadual de Política Cultural. [...]

Art. 11 A Comissão Estadual de Incentivo à Cultura deve adotar cri-
térios objetivos na seleção das propostas [...]
Parágrafo único. Os projetos aprovados na forma desta Lei, durante 
sua execução, serão acompanhados e avaliados pelo Conselho Es-
tadual de Política Cultural, mediante órgão ou setor que receber de-
legação destas atribuições. [...]

Art. 14 Ao término do projeto, a Comissão Estadual de Incentivo à 
Cultura efetuará avaliação final de forma a verificar a fiel aplicação 
dos recursos fornecidos, observando as normas e procedimentos a 
serem definidos no regulamento desta Lei, bem como a legislação 
em vigor.
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Lei 2.746/2012
Art. 7º A Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer – 
SECEL é órgão superior e se constitui no órgão gestor e coordenador 
do SEC. [...]

Art. 8º São atribuições da Secretaria Estadual dos Esportes, da Cultura 
e do Lazer- SECEL: [...]
IX – assegurar o funcionamento do Sistema Estadual de Financiamen-
to à Cultura – SEFIC e promover ações de fomento ao desenvolvimento 
da produção e difusão cultural no âmbito do Estado; [...]

Art. 16 Compete ao Plenário do CEPC [Conselho Estadual de Política 
Cultural ]: [...]
III – fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos prove-
nientes do Sistema Estadual de Financiamento à Cultura – SEFIC;
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 2.746/2012
Art. 6º Integram o SEC: [...]
III – Instrumentos de Gestão: [...]
b) Sistema Estadual de Financiamento à Cultura – SEFIC;
Lei 2.745/2012
Art. 3º O Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura, constitui-se 
no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de 
cultura do Estado, com recursos destinados aos programas, projetos e 
ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime 
de colaboração e cofinanciamento com a União e com os Municípios 
do Estado de Rondônia. [...]

Art. 10 Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pes-
soas jurídicas, de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão 
desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os 
processos de preservação e proteção do patrimônio cultural brasilei-
ro e os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem 
como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que per-
mitam o conhecimento dos bens e valores artísticos e culturais referen-
ciados no artigo 6º, desta Lei.
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FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA CULTURA DE RONDÔNIA (FEDEC)

Criado por?
Lei 2.747/2012

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 2.746/2012

Art. 25 Compete à Comissão Estadual de Incentivos à Cultura sele-
cionar os projetos apresentado ao Fundo Estadual de Desenvolvimen-
to da Cultura – FEDEC/RO. 
Lei 2.747/2012

Art. 5º O FEDEC/RO será administrado pela Secretaria de Estados 
dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SECEL, na forma estabelecida 
nesta Lei. [...]

Art. 11. A destinação dos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvi-
mento da Cultura – FEDEC/RO será deliberado:
I – pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais – CEPC.
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Os Municípios rondonienses podem propor projetos culturais?
Lei 2.747/2012

Art. 1º Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura 
– FEDEC/RO, integrante do Sistema Estadual de Financiamento à Cul-
tura – SEFIC, com a finalidade de financiar projetos culturais de incia-
tiva de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e prova-
do, destinando-se, ademais, a fomentar a produção artístico-cultural 
de Rondônia. 

Art. 2º O FEDEC/RO, se constitui no principal mecanismo de finan-
ciamento das políticas públicas de cultura no Estado de Rondônia, 
com recursos destinados, através de editais públicos, a programas, 
projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, 
em regime de colaboração e co-financiamento com a União e com os 
Municípios do Estado de Rondônia. [...]

Art. 7º O FEDEC/RO financiará projetos culturais habilitados na for-
ma prescrita em lei, os quais deverão ser apresentados à Secretaria 
de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SECEL, podendo ser 
beneficiados com recursos nas seguintes modalidades:
I – não-reembolsáveis para apoio a projetos culturais apresentados 
por pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público ou de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos, por meio de editais de seleção 
pública; [...]

Art. 9º O FEDEC/RO financiará projetos culturais apresentados por 
pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, com 
ou sem fins lucrativos.
Parágrafo único. Os projetos culturais previstos no caput poderão 
conter despesas administrativas de até dez por cento de seu custo 
total, excetuados aqueles apresentados por entidades privadas sem 
fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas de até 
quinze por cento de seu custo total.

Art. 10 O projeto cultural deverá ter interesse público, bem como po-
derá prever contrapartida social. [...]
§ 3º Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito 
de programas setoriais definidos pelo Conselho Estadual de Política 
Cultural – CEPC.
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3.2.22  Roraima (RR)

SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DE RORAIMA
Criado por?
Lei 1.033/2016
Qual o órgão responsável?
Art. 5º A Secretaria de Estado da Cultura é o órgão gestor e coordena-
dor do Sistema Estadual de Cultura de Roraima – SEC/RR.
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Art. 4º Integram o Sistema Estadual de Cultura de Roraima os seguin-
tes elementos constitutivos: [...]
III – Instrumentos de gestão: [...]
b) Sistema Estadual de Financiamento à Cultura; [...]

Art. 12 O Sistema Estadual de Financiamento à Cultura é constituído 
pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da Cultura, 
que devem ser diversificados e articulados.

A Lei 318/2001 instituiu, no âmbito do Estado de Roraima, o mecanis-
mo de incentivo fiscal destinado ao apoio financeiro para a realização de 
projetos culturais, por meio do qual, conforme o inc. II do art. 20º do Decre-
to 5.024-E/2002, os órgãos e entidades municipais da administração públi-
ca direta e indireta não estão autorizados a apresentar projetos culturais, o 
que significa que não podem captar recursos por meio desse instrumento.
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FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DE RORAIMA (FUNCULTURA)
Criado por?
Lei 983/2014
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 983/2014
Art. 5º O Fundo Estadual da Cultura – FUNCULTURA será administra-
do pela SECULT [Secretaria Estadual da Cultura] na forma estabeleci-
da no regulamento. [...]

Art. 12 O processo de seleção de projetos apresentados ao FUNCUL-
TURA, devidamente inscritos nos termos dos editais de seleção públi-
ca, será realizado pelo CEC/RR [Conselho Estadual de Cultura de Ro-
raima], órgão de constituição paritária, com o assessoramento técnico 
da comissão de que trata o art. 13. 
Parágrafo único. O Conselho Estadual de Cultura de Roraima – CEC/
RR é a instância deliberativa do FUNCULTURA cabendo-lhe, dentre 
outras atribuições a formulação das diretrizes para o acesso e a capa-
cidade de financiamento e de aplicação dos recursos do FUNCULTU-
RA, supervisionando e avaliando sua execução orçamentária e finan-
ceira.
Decreto 19.794-E/2015
Art. 3º O CEC/RR é a instância deliberativa do FUNCULTURA, caben-
do-lhe, dentre outras atribuições, a formulação das diretrizes para o 
acesso, capacidade de financiamento e aplicação dos recursos do 
FUNCULTURA, supervisionando sua execução orçamentária e finan-
ceira.

Art. 4º Os recursos do FUNCULTURA serão consignados aos pro-
gramas, projetos e ações culturais, segundo programações específi-
cas definidas no Plano de Trabalho Anual do FUNCULTURA, proposto 
pela Comissão Permanente de Cultura – COTEPE-CULTURA, median-
te consulta ao CEC/RR e aprovação pelo titular da SECULT. [...]

Art. 5º Será definido, a cada ano, o montante de recursos a ser repas-
sado para os municípios, objetivando contribuir com suas políticas de 
cultura, sendo a proposta de dotação anual encaminhada à SECULT, 
que a aprovará, mediante estudo de viabilidade e análise de conformi-
dade com as metas do Plano Estadual de Cultura. [...]
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Art. 15 Para fins do disposto neste regulamento, considera-se: [...]
I – Comissão Técnica Permanente – COTEPE-CULTURA: vinculada ao 
Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, composta por 
servidores designados por ato do titular da respectiva Pasta, com o 
objetivo de prestar assessoramento técnico nos processos de análise, 
avaliação e aprovação de projetos culturais, pela avaliação das pres-
tações de contas, dos remanejamentos de cronogramas e orçamentos 
dos projetos culturais realizados, das propostas e pré-seleção de pro-
jetos;
II – comissões temáticas: colegiados compostos por especialistas na 
área cultural, abrangidas nos editais de seleção pública, convocadas 
pelo CEC/RR, responsáveis pela avaliação do mérito cultural das pro-
postas e seleção de projetos, de acordo com critérios preestabeleci-
dos nos mencionados atos; [...]

Art. 26 O FUNCULTURA será administrado pela SECULT, por meio da 
Comissão Técnica Permanente de Cultura – COTEPE-CULTURA, vin-
culada ao Gabinete, composta por servidores designados por ato do 
titular da respectiva Pasta, com o objetivo de prestar assessoramento 
técnico ao CEC/RR nos processos de seleção e aprovação de proje-
tos culturais.
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Os Municípios podem propor projetos culturais?
Lei 983/2014
Art. 8º O FUNCULTURA financiará projetos culturais apresentados por 
pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins 
lucrativos, por meio de seleção pública. 
§ 1º Poderá ser exigida contrapartida do proponente na apresentação de 
projetos culturais ao FUNCULTURA.
Decreto 19.794-E/2015
Art. 6º O FUNCULTURA financiará projetos culturais apresentados por 
pessoas físicas, jurídicas, de direito público e direito privado, com ou 
sem fins lucrativos, e por grupos e coletivos culturais, por meio de sele-
ção pública. [...]

Art. 7º Poderá ser exigida contrapartida do proponente na apresentação 
de projetos culturais ao FUNCULTURA.
§1º Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente 
deverá comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou 
serviços, economicamente mensuráveis, para complementar o montante 
acordado pelo FUNCULTURA, ou que estará assegurada a obtenção de 
financiamento por outras fontes. 
§2º Poderá ser dispensada a contrapartida do proponente no âmbito de 
programas setoriais, definidos pelo CEC/RR, mediante consulta ao titular 
da SECULT. [...]

Art. 15 Para fins do disposto neste regulamento, considera-se: [...]
V – proponente: pessoa física e/ou jurídica, de direito público ou privado, 
estabelecida ou domiciliada no Estado de Roraima, há, pelo menos, 02 
(dois) anos, que proponha projetos de natureza cultural, com vistas ao 
apoio do FUNCULTURA, mediante a chamada pública por editais; [...]

Art. 29 A seleção de projetos e as iniciativas aptas a se beneficiarem 
com recursos do FUNCULTURA serão realizadas nos termos do edital 
de chamamento público.
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3.2.23  Santa Catarina (SC)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 
SANTA CATARINA (FUNDOSOCIAL)

Criado por?
Lei 13.334/2005

Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.334/2005

Art. 3º O Fundo de Desenvolvimento Social – FUNDOSOCIAL, vincu-
lado à Secretaria de Estado da Casa Civil, contará com um Conselho 
Deliberativo, cujas decisões serão tomadas por maioria simples [...].

Art. 4º Compete ao Conselho Deliberativo aprovar os programas e 
ações a serem financiadas pelo FUNDOSOCIAL.

Art. 5º Após a aprovação dos programas, ações e projetos pelo Con-
selho Deliberativo do FUNDOSOCIAL, compete à Secretaria Execu-
tiva de Supervisão de Recursos Desvinculados realizar os trabalhos 
administrativos pertinentes à análise técnica dos pedidos de sub-
venções sociais, transferências voluntárias e outras liberações, bem 
como a execução orçamentária e financeira do Fundo, para a efetiva-
ção dos repasses, incluindo o acompanhamento e a fiscalização da 
execução dos projetos.
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Decreto 2.977/2005

Art. 11 A Secretaria de Estado da Fazenda será o órgão gestor do 
FUNDOSOCIAL, devendo exercer sua administração orçamentária, fi-
nanceira e contábil [...]. [...]

Art. 18 Compete aos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no 
que diz respeito aos programas, projetos e ações a serem desenvol-
vidas com recursos do FUNDOSOCIAL:
I – opinar sobre as políticas e diretrizes do Fundo;
II – propor ao Conselho Deliberativo do Fundo, através das Secreta-
rias de Desenvolvimento Regional, o financiamento de projetos, pro-
gramas e ações a serem financiadas com recursos do Fundo;
III – acompanhar, sem prejuízo das competências dos órgãos de con-
trole interno e externo, as ações financiadas com recursos do Fundo. 
[...]

Art. 19 Compete às Secretarias de Estado do Desenvolvimento Re-
gional:
I – receber e encaminhar à Secretaria Executiva do Fundo os projetos 
apresentados pelos Municípios;
II – encaminhar à Secretaria Executiva do Fundo os projetos propos-
tos pelos Conselhos de Desenvolvimento Regional;
III – executar as ações e programas aprovados pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo por meio da descentralização a que se refere o inciso 
I do art. 14. [...]

Art. 20 As Secretarias Setoriais poderão desenvolver projetos e pro-
gramas de inclusão e promoção social a serem financiados com re-
cursos do Fundo, submetendo-os à apreciação do Conselho Delibe-
rativo.
Parágrafo único. As Secretarias de Estado da Segurança Pública, da 
Fazenda e de Comunicação executarão diretamente os programas, 
projetos e ações em suas respectivas áreas de atuação.
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Os Municípios catarinenses podem propor projetos culturais?
Lei 13.334/2005

Art. 2º [...] § 2º Os recursos do FUNDOSOCIAL poderão servir para 
financiar despesas decorrentes de projetos realizados em parceria 
com Municípios, outros Estados da Federação, União e seus órgãos, 
ou entidades privadas, organizações sociais ou não-governamentais, 
bem como demais instituições que tenham finalidades e programas 
congêneres. [...]

Art. 14 O mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores aporta-
dos ao FUNDOSOCIAL em decorrência do disposto no art. 9º desta Lei, 
serão aplicados em ações ou programas de desenvolvimento, geração 
de emprego e renda, inclusão e promoção social, propostos por cada 
um dos Municípios catarinenses onde deverão ter prioridade aos proje-
tos dos Municípios com menor participação na distribuição do ICMS.
Decreto 2.977/2005

Art. 21 O FUNDOSOCIAL será financiado com os recursos previstos 
no art. 3º deste Decreto e as ações e projetos serão alocados obser-
vando-se o seguinte:
I – devem ser priorizados investimentos de alcance social cujas realiza-
ções, por qualquer causa, não estejam sendo ou não possam ser aten-
didas, total ou parcialmente, por insuficiência de recursos do Estado ou 
do Município;
II – terão preferência os municípios ou regiões com Índice de Desenvol-
vimento Humano – IDH – inferior à média do Estado; [...]

Art. 30 O mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores aporta-
dos no FUNDOSOCIAL em decorrência das transações de que trata o 
art. 23 deste Decreto, deverão ser destinados aos municípios catarinen-
ses para execução de ações ou programas de desenvolvimento, gera-
ção de emprego e renda, inclusão e promoção social, devendo ser prio-
rizados os municípios com menor movimento econômico no rateio do 
ICMS, além dos critérios de alocação de recursos definidos no art. 21 
deste Decreto.
§ 1º As ações ou programas de que trata o “caput” serão propostas 
junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional em que jurisdicionado 
o município proponente e a definição de seus termos será realizada 
mediante convênio.
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SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA, 
AO TURISMO E AO ESPORTE (SEITEC)

Criado por?
Lei 13.336/2005
Quais são os órgãos responsáveis?
Lei 13.336/2005
Art. 4º [...] § 3º O Comitê Gestor do FUNCULTURAL [Fundo Estadual de 
Incentivo à Cultura] priorizará, ouvido o Conselho Estadual de Cultura, os 
editais de apoio à cultura como instrumento de aprovação e distribuição 
dos recursos do Fundo. [...]

Art. 7º Os recursos do SEITEC serão depositados originalmente em con-
ta corrente específica, de onde serão transferidos, mediante destinação 
e aprovação de projetos, para a respectiva conta de cada fundo, todas, 
de instituição financeira oficial e administradas pela Secretaria de Estado 
de Turismo, Cultura e Esporte. [...]

Art. 9º-A Os projetos financiados com recursos desta Lei deverão ser 
aprovados pelo Comitê Gestor, após manifestação dos Conselhos Esta-
duais de Turismo, de Cultura e de Esporte. [...]

Art. 10 Os Comitês Gestores de cada fundo, órgãos executivos subordi-
nados à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte [...]
§ 1º Os Comitês Gestores tomarão suas decisões por maioria simples, 
sendo de sua exclusiva competência:
I – aprovar em caráter definitivo os projetos submetidos aos Conselhos 
Estaduais de Turismo, de Cultura e de Esporte;
II – aprovar projetos de iniciativa da Administração Pública estadual;
III – decidir sobre o caráter turístico, cultural ou esportivo dos projetos e 
sobre o seu correto enquadramento, de acordo com a Lei 13.792, de 18 
de julho de 2006;
IV – aprovar a participação de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ob-
servado o disposto no § 2º do art. 2º desta Lei;
V – estabelecer o critério de contrapartida a ser exigido em edital, ou dis-
pensá-la; e
VI – autorizar transferências orçamentárias de recursos dos Fundos, para 
outras unidades da Administração, atendido a pertinência de atividades 
finalísticas da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.
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Decreto 1.309/2012
Art. 6º A SOL [Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte] 
será o órgão gestor do SEITEC, devendo exercer a administração or-
çamentária, financeira e contábil de cada Fundo [...]. 
Quais dos seus elementos constitutivos estabelecem fontes de fi-
nanciamento para a área da cultura?
Lei 13.336/2005
Art. 3º Ficam instituídos, no âmbito do Sistema Estadual de Incentivo à 
Cultura, ao Turismo e ao Esporte – SEITEC os seguintes Fundos:
I – Fundo Estadual de Incentivo à Cultura – FUNCULTURAL;
Os Municípios catarinenses podem propor projetos culturais?
Lei 13.336/2005
Art. 2º O Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Es-
porte – SEITEC, tem por objetivo prestar apoio financeiro e financia-
mento de projetos voltados à infra-estrutura necessária às práticas 
da Cultura, Turismo e Esporte, mediante a administração autônoma e 
gestão própria dos respectivos recursos, além de projetos específicos 
relativos a cada setor apresentados por agentes que se caracterizam 
como pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, órgãos públicos 
de turismo, esporte e cultura das administrações municipais e esta-
dual. [...]
§ 3º Na hipótese de projetos específicos de órgãos públicos das ad-
ministrações municipais, terão preferência aqueles apresentados por 
municípios que possuam fundos constituídos para os mesmos fins do 
SEITEC. 
Lei 13.792/2006
Art. 4º O Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do Es-
tado de Santa Catarina – PDIL está estruturado em programas, sub-
programas e projetos. [...]

Art. 6º A concessão de incentivo pelo Sistema Estadual de Incentivo à 
Cultura, ao Turismo e ao Esporte – SEITEC dar-se-á somente a proje-
tos que tenham adequação ao presente Plano Estadual da Cultura, do 
Turismo e do Desporto do Estado de Santa Catarina – PDIL.
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Decreto 1.309/2012
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se: [...]
III – contratado ou proponente: ente da Federação ou entidade da ad-
ministração pública, pessoa física com atuação nas áreas da Cultura, 
do Turismo e do Esporte e entidade privada sem fins lucrativos, cujo ato 
constitutivo ou instrumento congênere disponha expressamente sobre 
sua finalidade naquelas áreas e não distribua lucros, bonificações ou 
vantagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob nenhuma for-
ma ou pretexto; [...]

Art. 24 Na seleção dos projetos do FUNCULTURAL, considerados os 
programas previstos no PDIL, deverá ser observado o seguinte: [...]
VI – entre os projetos culturais propostos por pessoas jurídicas de direi-
to público, priorização daqueles comprometidos com formação artística 
e cultural ou de preservação do patrimônio cultural material e imaterial e 
aos projetos previstos em editais de apoio. [...]

Art. 28 Para apresentar proposta de trabalho, o proponente deverá estar 
cadastrado no SIGEF [Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fis-
cal]. [...]

Art. 32 Para fins de comprovação das informações cadastrais, os órgãos 
e as entidades públicas deverão apresentar os seguintes documentos:
I – cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do represen-
tante; e
II – cópia do termo de posse do prefeito ou do ato de nomeação ou elei-
ção do presidente de entidade da administração indireta ou instrumento 
equivalente.
III – comprovante atualizado de residência do prefeito ou dirigente máxi-
mo da entidade da administração indireta. [...]

Art. 52 Se o proponente for Município, além das exigências previstas no 
art. 51, deverá comprovar ou apresentar:
I – previsão orçamentária referente à contrapartida, se houver;
II – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP); e
III – certidão emitida pelo TCE atestando o cumprimento das exigências 
para as transferências voluntárias, previstas na Lei Complementar fede-
ral 101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 53 Se o proponente for entidade da administração indireta do Muni-
cípio, além dos documentos previstos no art. 51, deverá comprovar que 
o ente ao qual está vinculado atende às condições de celebração pre-
vistas neste Decreto. [...]

Art. 88 A modalidade e os percentuais de contrapartida deverão ser de-
finidos pela contratante no momento de inclusão das informações previs-
tas no art. 3º deste Decreto, devendo-se observar:
I – no caso de município, associação ou consórcio de município, o dis-
posto no art. 38 do Decreto 127, de 30 de março de 2011; 

3.2.24  São Paulo (SP)

A partir da Lei 12.268/2006, foi instituído no Estado de São Paulo o 
Programa de Ação Cultural (ProAC), do qual fazem parte o mecanismo de 
incentivo fiscal e o Fundo Estadual de Cultura, criados respectivamente 
pela Lei 6.374/1989 e pela Lei 10.294/1968. 

No âmbito do ProAC, se encontra impossibilitada a apresentação de 
projetos culturais pelos órgãos e entidades da administração pública mu-
nicipal direta e indireta, assim como define o parágrafo único do art. 8º da 
Lei 12.268/2006. Ou seja, os Municípios paulistas não podem obter recur-
sos por meio do ProAC.

Entretanto, a Secretaria de Estado da Cultura (<http://www.cultura.
sp.gov.br>) estabelece parcerias com prefeituras paulistas interessadas 
para a execução de programas estaduais, como, por exemplo, o que pro-
move apresentações de grupos artísticos que são mantidos pelo governo 
do Estado de São Paulo. Contudo, as iniciativas disponibilizadas deman-
dam das prefeituras participantes estrutura e contrapartida7.

7   SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SÃO PAULO. Parcerias com as Prefeituras. Site da Secretaria de 
Estado da Cultura de São Paulo, [s.a.].
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3.2.25  Sergipe (SE)

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL E ARTÍSTICO (FUNCART)

Criado por?
Lei 1.962/1975

Quais os órgãos responsáveis?
Lei 4.490/2001

Art. 1º [...] Parágrafo único. A SECTUR fica responsável pela gestão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do FUNCART. 
[...]

Art. 10 O Conselho Estadual de Cultura deve ser o órgão consultivo, 
normativo e deliberativo das ações operacionalizadas pelo FUNCART. 

Art. 11 Fica autorizada a criação da Comissão de Gestão Técnica e 
Fiscal vinculada institucionalmente à SECTUR, a ser constituída e no-
meada pelo Governador do Estado, com 11 (onze) membros titulares 
e igual número de suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, sendo 
permitida a recondução pelo período de mais 01 (um) mandato con-
secutivo, de igual período.  
 
Art. 12 A Comissão de Gestão Técnica e Fiscal do FUNCART deve 
estabelecer percentuais diferenciados dos limites de flexibilidade 
para operacionalização dos projetos pautados nos princípios e diretri-
zes estabelecidos no art. 3º desta Lei.  
Parágrafo único – A Comissão de Gestão Técnica e Fiscal do FUN-
CART, não remunerada, deve ter poderes de gestão, avaliação e mo-
vimentação financeira, de acordo com as deliberações do Conselho 
Estadual de Cultura, na forma que dispuser o respectivo Regulamento. 
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Os Municípios sergipanos podem propor projetos culturais?
Lei 4.490/2001

Art. 8º O FUNCART pode destinar recursos de até o limite de 80,0% (oi-
tenta por cento) para cobertura dos projetos analisados e aprovados, 
cabendo a contrapartida do restante ao proponente.
Parágrafo único – Para efeito de contrapartida, pode o proponente optar 
pela alocação de recursos financeiros ou pela oferta de bens e serviços 
componentes do custo do projeto, que deve ser devidamente avaliados 
pelo órgão gestor do Fundo. 
 
Art. 9º Os recursos do FUNCART destinados a projeto de iniciativa de 
Órgãos e Entidades Públicas não podem exceder ao limite de 40,0% 
(quarenta por cento). [...]

Art. 18 Podem solicitar apoio ao FUNCART, os produtores culturais, os 
órgãos e entidades governamentais, as pessoas físicas e jurídicas de 
Direito Privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, desde 
que o domicílio e/ou a sede esteja no Estado de Sergipe. 

3.2.26  Tocantins (TO)

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA NO 
ESTADO DO TOCANTINS (PROCULTURA)

Criado por?

Lei 1.402/2003

Qual o órgão responsável?
Lei 1.402/2003

Art. 2º O Programa de Incentivo à Cultura no Estado do Tocantins é 
administrado pela Secretaria da Cultura, no pertinente às suas dire-
trizes de políticas, e executado pela Fundação Cultural do Estado do 
Tocantins – FUNCULT.
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Decreto 4.944/2013

Art. 4º Incumbe à FUNCULT, na aplicação do art. 3º deste Decreto, 
expedir os respectivos editais, nas modalidades de premiação, cre-
denciamento e chamamento público. [...]

Art. 5º Incumbe às comissões de seleção instituídas pelo dirigente do 
órgão gestor da cultura avaliar as propostas recebidas. [...]

Art. 10 A administração do PROCULTURA-TO compete: 
I – ao órgão estadual gestor da cultura, no pertinente à fixação e à 
execução das políticas públicas do Estado no domínio da cultura; 
II – à FUNCULT, em matérias relacionadas à aplicação dos corres-
pondentes recursos financeiros. 
Parágrafo único. Incumbe ao Conselho Estadual de Cultura – CECTO 
oferecer o apoio técnico necessário ao órgão estadual gestor da cul-
tura e à FUNCULT em sede da análise de políticas artístico-culturais.

Os Municípios tocantinenses podem propor projetos culturais?
Decreto 4.944/2013

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I – projeto cultural, plano traçado para o alcance de um objetivo artís-
tico-cultural específico, com prazo de execução e previsão de gastos, 
formalizado segundo moldes definidos em edital e apresentado por: 
[...]
c) Município dotado do Sistema municipal de Cultura, implantado e 
em funcionamento, integrado ao Sistema Nacional de Cultura;
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente publicação intenciona recomendar aos gestores públicos 
que, antes de se preocuparem em conquistar recursos complementares aos 
do Município para a realização de ações, políticas e programas de cultura, 
que se empenhem para estruturar um planejamento de pequeno, médio e/
ou longo prazo para a gestão pública municipal de cultura. 

Nesse sentido, evidencia-se a importância de ampliar o horizonte 
de atuação no campo da cultura, ultrapassando a restrita perspectiva que 
compreende somente como possibilidades de iniciativas culturais que po-
dem ser promovidas pelo Município, momentos pontuais e desarticulados. 

Diante do referido planejamento, os recursos financeiros podem ser 
utilizados para a implementação de um conjunto de iniciativas culturais 
estruturantes, que efetivamente impactem na qualidade de vida dos diver-
sos cidadãos que convivem no respectivo Município, tendo como intuito o 
exercício da cidadania e a promoção do desenvolvimento social e econô-
mico em âmbito local. 

Contudo, para que os Municípios possam atuar de acordo com essa 
outra visão, é importante que tenham a possibilidade de receber recursos 
financeiros com regularidade, ou seja, que possam estruturar uma ges-
tão pública municipal de cultura que, por exemplo, não fique à mercê da 
iniciativa federal e estadual de publicar editais em momentos pontuais ao 
longo do ano; ou então, do firmamento de um convênio ou da conquista 
de uma emenda parlamentar impositiva para a realização de apenas um 
único projeto.

Diante disso, a CNM compreende a relevância da regulamentação 
do repasse fundo a fundo, o qual vem sendo prometido pelo MinC desde 
o início do processo de defesa e de disseminação da ideia do SNC junto 
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aos Estados e Municípios brasileiros. Entretanto, não se trata aqui de uma 
regulamentação que se estruture em torno de uma perspectiva generaliza-
dora. A Entidade reivindica que nessa regulamentação sejam consideradas 
as especificidades dos Municípios brasileiros em termos de quantidade po-
pulacional e de recursos humanos, estruturais e financeiros. 

Além disso, a CNM entende que a regulamentação do repasse fun-
do a fundo em si não é o suficiente. É preciso que também ocorra um au-
mento expressivo dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, haja vista 
que, como informado no subcapítulo 3.1.1, entre os anos de 2014 e 2016, 
foram empenhados para o FNC cerca de R$ 250 milhões, sendo que, des-
se montante, foram executados, somente, pouco menos de R$ 80 milhões.
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