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Dispõe sobre incentivo fiscal para realização de  
projetos  culturais no âmbito do Município de  
Capão da Canoa.

                 Requer-se, na forma do Inciso II do art. 39 da Lei Orgânica, após os  
trâmites  regimentais,  que  seja  enviada  cópia  da  presente  proposição  ao  Poder 
Executivo, para que realize as solicitações.
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 Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para indicar a necessidade de implantação de 
uma lei de incentivo fiscal à produção cultural é, obviamente, o aumento da produção e do acesso dos 
cidadãos aos bens culturais. Deve-se observar, no entanto, que este resultado só é conseguido se 
houver um cuidado para que o projeto leve à produção de eventos que sejam acessíveis mesmo aos 
cidadãos sem condições de pagar por eles. Pode-se, diretamente no texto da lei, ou através da ação 
da comissão encarregada da seleção de projetos, incentivar a produção cultural local. Assim, um 
projeto de lei de incentivo à cultura pode ter um diferencial importante se criar formas de captar 
recursos para apoiar não só grandes produtores, mas também produtores com projetos menores ou 
mesmo produções de caráter amador ou semi-profissional.
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JUSTIFICATIVA

O vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, submete à 

apreciação  o  incluso  Projeto  de  Lei  que  institui  a  lei  de  incentivo  fiscal  à  produção  cultural  é, 

obviamente, o aumento da produção e do acesso dos cidadãos aos bens culturais. Deve-se observar, 

no entanto,  que este  resultado só é conseguido se houver um cuidado para que o projeto  leve à 

produção de eventos que sejam acessíveis mesmo aos cidadãos sem condições de pagar por eles. 

Pode-se, diretamente no texto da lei,  ou através da ação da comissão encarregada da seleção de 

projetos, incentivar a produção cultural local. Assim, um projeto de lei de incentivo à cultura pode ter um 

diferencial importante se criar formas de captar recursos para apoiar não só grandes produtores, mas 

também  produtores  com  projetos  menores  ou  mesmo  produções  de  caráter  amador  ou  semi-

profissional.

A adoção  da  gestão  conjunta  entre  governo  e  sociedade  dos  recursos  destinados  ao  incentivo  à 

produção cultural contribui para a democratização da gestão da cultura, pela possibilidade de discussão 

dos projetos culturais  com um ator  coletivo da sociedade,  que pode ser  o  Conselho Municipal  de 

Cultura  ou  uma  comissão  formada  especificamente  para  este  fim.  É  um desafio  para  o  governo 

municipal fazer com que o processo de seleção dos projetos tenha um elevado grau de transparência,  

obtendo legitimidade junto à sociedade.

Deve-se ter em mente, porém, que a adoção do incentivo fiscal à produção cultural implica uma perda 

de  arrecadação  direta  para  o  município.  Entretanto,  se  geridos  convenientemente,  estes  recursos 

tornam-se investimentos aplicados diretamente na produção cultural, sem desperdícios por conta de 

ineficiências da administração municipal.

Os incentivos fiscais à cultura podem servir  como instrumentos para redução da inadimplência,  se 

forem previstos  mecanismos  de  renúncia  fiscal  de  impostos  atrasados  em troca  de  patrocínio  de 

produções culturais.

Nos  últimos  anos,  alguns  municípios  iniciaram a  aplicação  de  leis  de  incentivo  fiscal  à  produção 

cultural.  O  princípio  adotado  é  da  renúncia  da  prefeitura  de  arrecadar  impostos  em  valores 

correspondentes ao total  ou a parcelas dos valores de investimentos ou patrocínios em produções 

culturais.

EXPERIÊNCIAS

Em nível federal, existe a Lei nº 8.313, de 23/12/91, que regulamenta os incentivos fiscais federais para 

projetos culturais. 
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