
 
 
 
Lei gaúcha se moderniza, mas o fundo empobrece 
 
A lei de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul tem sido umas das mais atuantes desde que 
foi implantada, há dez anos. Mas medidas recentes modernizaram sua forma de contato com 
os produtores. 
 
Uma das leis regionais de incentivo mais utilizadas no País é a do Rio Grande do Sul. Lá 
funcionam o Sistema Estadual de Financiamento e Incentivo às Atividades Culturais (LIC), 
criado em 1996, e o Fundo de Apoio à Cultura, que se destina a financiar projetos culturais 
estratégicos e de menor valor; objetivo, enfim, é dar apoio àquele que tem menos poder de 
barganha frente ao mercado de captação de recursos.  
 
Mas como quase toda política voltada para os pequenos rende poucos votos, nesta os 
“bagrinhos” também sofrem. A verba prevista para o Fundo no projeto orçamentário 
encaminhado pelo Governo do Estado à Assembléia Legislativa prevê a impactante soma de R$ 
251 mil para aplicação em “projetos estratégicos” no próximo ano. Esse insignificante volume 
de recursos está fazendo com que o Conselho Estadual de Cultura do RS conclame a 
comunidade cultural gaúcha a mobilizar-se para fazer com que os parlamentares estaduais 
apresentem emendas a essa rubrica específica, de forma a que os valores possam atender ao 
que o Fundo se propõe. O que deveria uma política de governo, enfim, passa a ser, desta 
forma, uma política de “favor”.  
 
Mas a outra lei, a do financiamento à cultura via renúncia fiscal, está funcionando bem no 
Estado. E neste ano foi adotada uma forma mais moderna de se cadastrar projetos que 
pleiteiam esse benefício: os produtores podem fazê-lo via Internet através do Sistema 
Simplificado da LIC. Como burocracia não vive sem sigla, o sistema passou a ser conhecido 
como SIM-LIC. 
 
A geração do modelo on-line de envio de projetos culturais faz com que o principal meio de 
comunicação entre a Secretaria de Estado da Cultura/LIC e o Produtor Cultural dar-se-á pelo 
correio eletrônico (e-mail). 
 
O funcionamento desse sistema foi regulamentado pela Instrução Normativa 01/2007, 
publicada em março, onde também se estabelece normas e procedimentos sobre a 
organização e funcionamento do Sistema Estadual de Financiamento e Incentivo às Atividades 
Culturais, que visa estimular o financiamento de projetos culturais por parte dos contribuintes 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – tudo isso é 
conhecido como ICMS.  
 
O financiamento do projeto com recursos incentivados pelo Sistema LIC poderá atingir até 
80% dos seus custos totais, cabendo aos outros 20% serem originários de recursos de 
terceiros, devidamente listados no formulário de apresentação, item “Financiamento”.  
 
A aplicação será realizada pela transferência dos recursos financeiros do contribuinte para o 
produtor cultural beneficiado, diretamente em conta vinculada ao projeto, sendo que ela 
somente poderá ser efetivada após a assinatura das cartas de habilitação pela Secretária de 
Estado da Cultura, a qual se dará após aprovação do projeto pelo Conselho Estadual.  
 



São as seguintes as finalidades do Sistema: I - apoiar a criação, produção, valorização e 
difusão das manifestações culturais, com base no pluralismo e na diversidade de expressão; II 
- promover o livre acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais; III - 
estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as suas regiões, de maneira 
equilibrada, valorizando o planejamento e a qualidade das ações culturais; IV - apoiar ações 
de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial no Estado; V - 
incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento, em especial sobre a organização da 
cultura e a renovação das linguagens artísticas; VI - incentivar o aperfeiçoamento de artistas e 
técnicos das diversas áreas de expressão da cultura; VII - promover o intercâmbio e a 
circulação de bens e atividades culturais com outros Estados brasileiros e outros países, 
destacando os produtores e produtos sul-rio-grandenses; VIII - valorizar os modos de fazer, 
criar e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade sul-rio-grandense. 
 
Todo projeto encaminhado deve conter previsão de uma contrapartida que envolva ação de 
inclusão sociocultural e, nas áreas de artes plásticas, artesanato, música, literatura, folclore, 
vídeo e artes cênicas têm de estar prevista palestra ou oficina para as comunidades carentes 
dos municípios beneficiados pelo projeto.  
 
Os projetos não devem ultrapassar o limite de R$ 350.000,00 para Produtor Cultural Pessoa 
Física e R$ 700.000,00 para Produtor Cultural Pessoa Jurídica, excetuando-se os projetos de 
patrimônio histórico cultural, produções cinematográficas em longa-metragem e aquisição de 
acervo e equipamento. 
 
Para apresentação de projetos via on-line, a Instrução prevê no mínimo 90 dias de 
antecedência do início de sua realização e, para análise e parecer do Conselho Estadual de 
Cultura, no máximo 60 (sessenta) dias. O item despesas administrativas não poderá 
ultrapassar a 15% do valor total do projeto e/ou do total aprovado pelo CEC e as despesas 
previstas para divulgação do projeto incentivado, incluindo a criação de campanha, produção 
de peças publicitárias, plano de mídia, cartazes, folhetos e internet, serão detalhadas e 
reunidas num mesmo grupo de despesa, não podendo superar 15% dos projetos de Patrimônio 
Histórico e Cultural e 25% do valor total aprovado pelo CEC para os demais projetos. 
 
SERVIÇO:  
Secretaria de Estado da Cultura do RS: http://www.lic.rs.gov.br 
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