
SP libera R$ 25 milhões para aplicar em projetos 
 
Finalmente começa a funcionar a nova lei estadual de incentivo do Estado de São Paulo, 
assinada no começo deste ano. Ainda em julho serão liberadas informações para acesso ao 
mecanismo de incentivo fiscal com abatimento via ICMS 
 
A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo liberou 13 editais para incentivar projetos 
cujos prazos já estão em vigor para encaminhamento. Estão sendo beneficiadas as áreas de 
cinema longa e curta metragem; telefilmes; espetáculos inéditos de dança; difusão e 
circulação de espetáculos de dança; espetáculos inéditos de teatro; difusão e circulação de 
obras inéditas de teatro; edição de coleção de livros; incentivo à leitura; áudio de promoção à 
leitura; autores inéditos para literatura; incentivo à criação literária; artes visuais, fotografia e 
novas mídias. 
 
Foram destinados do orçamento R$ 25 milhões para o apoio a projetos por meio de seleção 
pública. Ainda neste mês de julho serão lançadas as normas para apresentação de projetos 
que queiram utilizar os mecanismos da lei de incentivo, que prevê abatimento de ICMS para os 
patrocinadores. Para esse sistema o teto será de R$ 20 milhões. 
 
Poderão apresentar projetos, como pessoa física, o próprio artista ou detentor de direitos 
sobre o seu conteúdo, que tenha residência fixa de no mínimo dois anos no Estado de São 
Paulo e, como pessoa jurídica, empresas com sede de no mínimo dois anos no Estado e que 
tenham como objeto atividades artísticas e culturais e instituições culturais sem fins lucrativos. 
 
Primeiramente os interessados deverão fazer um cadastramento através do site 
www.cultura.sp.gov.br. Com o cadastro completo, o proponente recebe um número de 
protocolo e tem 30 dias para enviar para o endereço www.cultura.sp.gov.br os documentos 
obrigatórios. Após o recebimento destes documentos, se estiver tudo certo, o proponente 
recebe um número de usuário (CGP - Cadastro de Gestor ou Promotor) e uma senha. Com 
esse CGP o proponente pode cadastrar seu projeto. 
 
Pode ser encaminhado apenas um projeto por proponente, sendo que os valores limites para 
cada projeto serão de R$ 600.000 para audiovisual; R$ 400.000 para Artes Cênicas; R$ 
400.000 para Artes Plásticas; R$200.000 para Literatura; R$300.000 para Música; R$100.000 
para Hip-Hop; e R$100.000 para Cultura de Raiz. 
 
O Edital nº 1 trata de concessão de apoio financeiro a propostas de “desenvolvimento de 
projetos de obras cinematográficas brasileiras” de produção independente, de longa-
metragem. Serão selecionados para apoio oito projetos.Destes, dois serão para o gênero 
animação e dois serão para documentário. Será contemplado um projeto para “diretor 
estreante”, dentre os gêneros ficção e documentário. Cada projeto selecionado no gênero 
ficção e animação receberá o valor de R$ 100.000,00 e no gênero documentário R$ 50.000,00.  
 
Edital nº 2 visa estimular filmes de curta-metragem nos gêneros ficcional, documental e 
animação. Serão selecionados 12 projetos para premiação, sendo que cada projeto selecionado 
receberá o prêmio de R$ 75.000,00, totalizando R$ 900.000,00. Desenvolvimento de 
telefilmes e obras seriadas são objetos do Edital nº 3 para os gêneros de ficção, documentário 
e animação. Serão selecionados oito projetos para contratação, sendo três do gênero 
documental, no valor de R$ 33.000,00 cada; três projetos do gênero ficção, no valor de R$ 
50.000,00 cada e dois do gênero “animação”, no valor de R$ 100.000,00 cada um.  
 
O Edital nº 4 trata de apoio à produção de espetáculos de dança que contemplem criação, 
montagem e produção de um espetáculo; estréia e apresentação de dez sessões do espetáculo 
apoiado, a preços populares de até R$ 10; estágio para dois artistas iniciantes para o 
acompanhamento do processo de criação, montagem e/ou produção do espetáculo apoiado. 
Serão selecionados para apoio quinze projetos para contratação, assim distribuídos: cinco 
projetos de R$ 30.000,00 e dez projetos de R$ 60.000,00. 
 



Apoio à difusão e circulação de espetáculos de dança é tema do Edital nº 5 para projetos que 
contemplem a) realização de roteiro com quatro apresentações de acordo com plano próprio; 
b) ingressos oferecidos a preços de até dez reais; realização, em cada, após a apresentação do 
espetáculo, de uma atividade paralela à apresentação do espetáculo, que deverá ser : aula 
magna de artista ligado ao projeto selecionado e mesa redonda composta por pelo menos um 
artista convidado da cidade ou região na qual a produção se apresente, devendo os temas da 
mesa estarem relacionados ao campo artístico, técnico e/ou de gestão cultural. Serão 
selecionados para apoio quinze projetos, sendo cinco com valor de R$ 30.000,00 e dez 
projetos com valor de R$ 60.000,00. 
 
Edital nº 6 abrange apoio à difusão e circulação de espetáculos de teatro, que devem 
contemplar realização de roteiro com quatro apresentações de acordo com plano próprio; 
ingressos oferecidos a preços populares de até no máximo 1/3 do valor cobrado durante 
temporada regular; realização, em cada cidade, após apresentação do espetáculo, de uma 
atividade paralela, que poderá ser desenvolvida no formato de: debates, palestras, workshops 
ou oficinas. Serão selecionados 40 projetos, que receberá, cada um, o valor de R$ 30 mil. O 
valor total máximo de apoio aos projetos selecionados será de R$ 1,2 milhão. 
 
O Edital nº 7 abrange apoio à produção de espetáculos inéditos de teatro no Estado e que 
envolvam criação, montagem e produção de um espetáculo de teatro; estréia e apresentação 
de vinte sessões do espetáculo apoiado ao preço de R$ 10 a entrada. Dez projetos serão 
contemplados com R$ 150 mil cada e oito projetos receberão R$ 75 mil cada. 
 
Projetos de incentivo à leitura são objetos do Edital nº 8, para o qual serão selecionados dez 
projetos com valor estipulado para cada de R$ 60 mil, totalizando R$ 600 mil. O edital define 
que projetos de incentivo à cultura são aqueles que desenvolvem atividades culturais e 
educacionais que atendam a um dos seguintes objetivos: desenvolver a habilidade para 
leitura, formando novos leitores, desenvolvem a consciência da cidadania, tendo como público-
alvo aluno de escola publicado do Estado de São Paulo; e ofereçam cursos de capacitação para 
multiplicadores de leitura, dirigidos a responsáveis por salas de leitura ou bibliotecas públicas 
do Estado. 
Constitui objeto do Edital nº 9 a seleção de projetos de edição de coleção de livros acerca da 
mesma temática, de relevante interesse cultural. Serão selecionados 11 projetos para 
contratação, sendo que cada projeto selecionado receberá o valor de R$ 50.000,00, 
totalizando R$550 000,00. Para os efeitos deste Edital ficam estabelecidas as seguintes 
definições:  
1.1. Coleção de livros de interesse cultural: reunião de cinco títulos a cerca da mesma 
temática, dos quais 60% sejam inéditos, excluídas obras caídas em domínio público.  
1.2. Proponente - empresa editora brasileira, responsável legal perante a Secretaria de Estado 
da Cultura pela inscrição do projeto neste concurso e em caso de seleção deste, pela sua 
realização.  
1.3. Pseudônimo – denominação fictícia do proponente, a ser utilizado no ato de inscrição. O 
pseudônimo não poderá oferecer nenhuma indicação da identificação do proponente.  
1.4. Empresa editora brasileira –pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras, com sede e 
administração no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos, cuja maioria do capital total e 
votante seja de titularidade direta ou indireta de pessoas físicas brasileiras, natas ou 
naturalizadas há mais de dez anos, as quais devem exercer, de fato e de direito, o poder 
decisório da empresa. 
 
Programas de Áudio para promoção da Leitura faz parte do conteúdo do Edital nº 10, para o 
qual serão selecionados seis projetos com verba prevista de R$ 65 mil para cada, totalizando 
R$ 390 mil de investimento. Deverá ser programa de áudio com duração mínima de cinco 
minutos, a ser transmitido diariamente por um período de seis meses, com direito de livre 
reprodução, cujo propósito seja divulgar a literatura de forma atraente, conquistando novos 
leitores e oferecendo informações de interesse aos apreciadores em geral, de conteúdo livre, 
podendo ser reproduzido e transmitido por rádio ou podcast, com finalidade cultural. 
 
 



Edital nº 11 está voltado para a seleção de revelação de autor inédito, cujo criador não tenha 
publicado livro por empresa editorial em nenhuma das categorias de romance, poesia, contos e 
crônicas, juvenil e infantil. Serão selecionados trinta projetos para contratação, sendo seis de 
romance, seis de poesia, seis de contos e crônicas e seis de juvenil, todos com premiação de 
R$ 10.000,00 cada. A categoria infantil terá seis projetos selecionados, com valor de 
premiação estipulado em R$ 15 mil cada. O valor total da premiação é de R$ 330 mil.  
 
O Edital nº 12 prevê bolsa de incentivo para criação literária para a qual serão selecionados 30 
projetos, sendo seis em cada uma destas categorias: romance, poesia, contos e crônicas, 
juvenil e infantil. Todas, à exceção da infantil, têm premiação de R$ 20 mil cada. Infantil 
receberá R$ 25 mil. Valor total da premiação: R$ 630 mil. 
 
O último Edital, de nº 13, prevê apoio à produção nas artes visuais, fotografia e novas mídias, 
além de projetos que contenham atividade de formação técnica/cultural, que deverão ser 
realizados gratuitamente durante a execução do projeto. 
 
As propostas apresentadas deverão conter plano de trabalho com atividades paralelas, tais 
como: palestras, oficinas, mini-cursos. As atividades poderão ser desenvolvidas na cidade de 
origem do proponente, em seu ateliê, estúdio ou espaço de criação. 
Serão selecionados 37 projetos, assim distribuídos: 14 na área de artes visuais; 14 na área de 
fotografia; nove na área de novas mídias. Cada projeto aprovado receberá individualmente o 
valor de R$ 30 mil, totalizando R$ 1.110.000,00. 
 
Para preenchimento do cadastro, entre no site da Secretaria de Cultura do Estado 
(www.cultura.sp.gov.br) e acesse o link Incentivo Cultural e Cadastro.  
 
DATAS LIMITES PARA ENCAMINHAMENTO  
Longa-metragem 21/08 
Curta-metragem 11/08 
Telefilmes 21/08 
Dança inéditos 22/08 
Dança difusão 22/08 
Teatro inéditos 17/08 
Teatro difusão 15/08 
Coleção livros 18/08 
Incentivo leitura 17/08 
Criação literária 21/08 
Áudio literatura 18/08 
Autor inédito 21/08 
Artes visuais e mídias 21/08 
 
Disponível em: <http://www.marketingcultural.com.br>. Acesso em 3 ago. 2006. 


