
Por força de lei 
 
Legislação de incentivo no RS utilizou R$ 45 milhões em renúncia fiscal para apoiar projetos 
culturais de diversas áreas. A mais beneficiada foi a de Acervos e Patrimônio 
 
A força do incentivo cultural no Rio Grande do Sul vem do Interior, como mostram os números 
divulgados pela Secretaria de Cultura do Estado. Sessenta por cento dos investimentos através 
da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) feitos em 2005 vieram de regiões fora de Porto Alegre, 
dirigidos principalmente para projetos que beneficiaram acervos e patrimônio histórico ou 
cultural (ver gráfico mais à frente).  
 
Foram investidos naquele ano perto de R$ 45,5 milhões em projetos culturais com utilização 
da LIC e a empresa que mais utilizou essa vantagem foi a Alberto Pasqualini (Refap S/A), que 
aplicou R$ 4,4 milhões em patrocínio a seis projetos. 

 
 

 
 
Instituída através da lei 10.846, de 19 de agosto de 1996, e regulamentada pelo decreto 
36.960, de 18 de outubro de 1996, o Sistema Estadual de Financiamento e Incentivo às 
Atividades Culturais prevê a compensação de recursos destinados ao pagamento do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, por parte de empresas 
financiadoras de projetos culturais. Podem ser beneficiados, pela lei, projetos culturais nas 
áreas de artes plásticas e grafismo, artes cênicas e carnaval de rua, cinema e vídeo, literatura, 
música, artesanato e folclore, acervo e patrimônio histórico e cultural. 
 
As empresas que financiarem projetos culturais poderão compensar até 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor aplicado com o ICMS a recolher, limitado a 3% (três por cento) do saldo 
devedor de cada período de apuração, respeitado o montante global da receita líquida. 
Anualmente, lei de iniciativa do Governador do Estado fixa o montante global que poderá ser 
utilizado em aplicações culturais, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita 
líquida. 



 

 
 
O segmento Cinema e Vídeo foi o menos investido durante o ano de 2005 (R$ 2.039.525,24), 
ficando em segundo lugar o de Artesanato e Folclore, com pouco menos da metade (R$ 
8.140.032,06) do que aplicado em Acervo e Patrimônio (R$ 16.949.752,48). As demais áreas 
tiveram os seguintes financiamentos: Artes Cênicas e Carnaval de Rua (R$ 6.374.716,04); 
Artes Plásticas e Grafismo (R$ 3.035.439,40); Literatura (R$ 8.582.720,97); Música (R$ R$ 
8.582.720,97). 
 
Acompanhe pelos links abaixo mais informações sobre as leis de incentivo do RS, incluindo os 
maiores investidores: 
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