
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 
 

 

 

 

CUIABÁ – MT 

MAIO / 2011 

 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA – POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA   
ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA 



 
 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA 

ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

1 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A CULTURA é fundamental para a compreensão de 

diversos valores morais e éticos que guiam nosso 

comportamento social.   Entender como estes valores 

se internalizaram em nós e como eles conduzem nossas 

emoções e a avaliação do outro, é um grande desafio. 

É o conjunto de fenômenos materiais e ideológicos que 

caracterizam um grupo étnico ou uma nação (língua, 

costumes, rituais, culinária, vestuário, religião, etc.), 

estando em permanente processo de mudança. 

 

Sonia Jobim* 

*Socióloga, professora do Colégio Estadual 

Almirante Frederico Villar  

 

 

Deputado Riva 
Autor da Câmara Setorial Temática 

Ato nº 03/2011 
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TERMO DE INSTALAÇÃO 
 
 

                     Aos 05 dias do mês de abril de 2011, presentes os membros 

abaixo subscritos, instalou-se, na sala das Câmaras Setoriais Temáticas, a 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA, designada pelo ATO n° 03/11, solicitada pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Riva, com o objetivo de estudar, discutir e 

sugerir ações enfocando as políticas públicas da cultura em mato grosso e a 

correspondente verticalização em relação ao sistema nacional de cultura 

                   

 

 

Cuiabá, 05 de abril de 2011. 

 

 

 

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO – Presidente 

 

 

MARLENE KIRCHESCH – Relatora 

 

 

FERNANDA DA CRUZ COELHO – Membro 

 

 

PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA – Membro 

 

 

JOSÉ ELDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA - Membro 
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RESUMO  
 

 A cultura brasileira não é uma cultura homogênea. Diferentes etnias 

compõem o conjunto de culturas ao longo do território brasileiro. A lingua 

oficial brasileira é o português, entretanto na forma cultural, os povos se 

apresentam de acordo com a sua origem étnica e/ou regionalmente 

(alemães, no sul, italianos em São Paulo, africanos, na Bahia, Rio de Janeiro e 

Minas e parte do nordeste, etc.). Com a predominância religiosa de cristãos 

católicos, a cultura brasileira se coloca entre a arte e o místico. 

 Em Mato Grosso, à excessão dos municípios que se situam ao entorno 

de Cuiabá, onde predomina a influência, ainda, dos ancestrais, originários 

de portugueses, índios, paraguaios, negros, cuja cultura se baseia no folclore 

pantaneiro (cururu, siriri, rasqueado, lambadão) e, excepcionalmente na 

cidade de Poconé (dança dos marcarados e cavalhada, influência da 

origem européia e dos negros) e Vila Bela da Santíssima Trindade com o 

Congo e o Chorado, já faz parte da cultura mato-grossense música e dança 

dos povos do sul, do nordeste e do interior paulista (vanerão, xote e catira, 

respectivamente), contribuindo sobremaneira para a heterogeneidade da 

cultura mato-grossense. 

 Diante disto, políticas públicas que visem o desenvolvimento de um 

trabalho voltado para atender essa diversidade cultural exige do poder 

público, em todas as esferas um dispêndio significativo. Portanto, necessário 

se faz, que o Poder Legislativo e o Poder Executivo e sua respectiva 

Secretaria de Estado de Cultura envidem esforços no sentido de promover  

ações eficazes para a equação dos problemas enfrentados pela classe 

artística e do folclore mato-grossenses. 

 

 

Palavras-chave: Regulamentação cultural, solução de conflitos.  
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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

        A Câmara Setorial Temática da Cultura 

foi instalada no dia 05 de abril de 2011, com o 

objetivo de estudar, discutir e sugerir ações 

enfocando as políticas públicas da cultura 

em mato grosso e a correspondente 

verticalização em relação ao sistema 

nacional de cultura.   

 

 

 

 A atenção com a Cultura no Estado de Mato é tema recente. A 

partir de 1991 com a criação da LEI Nº 5.893–A, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1991 - 

D.O. 09.01.92. é que o Poder Executivo passou a destinar recursos no 

orçamento ao financiamento de projetos culturais, recursos estes 

dirigidos a produções culturais em todos os níveis (literárias, 

audiovisuais, artes plásticas, artesanato, etc.) além daqueles 

destinados ao patrocínio de eventos folclóricos regionais, feiras e 

shows musicais. 

 

Mato Grosso, ao curso dos anos, passou por um 

expressivo crescimento tanto econômico quanto 

populacional, cuja fronteira, antes limitada aos pólos 

regionais que, também, ainda eram inexpressivos em 

termos de estrutura e número de habitantes, atualmente, 

atinge os locais mais longínquos do seu contexto territorial, 

tendo municípios que ultrapassam em desenvolvimento as 

cidades pólos. 

 

Se do lado econômico os governos investiram em logística, infraestrutura e 

incentivos fiscais em relação ao fomento à cultura apenas asseguraram um 

orçamento de manutenção, aquém do necessário para o, também, 

desenvolvimento cultural do estado. 

 

Não obstante, houve em certos momentos, diminuição dos valores 

orçamentários, tornando mais crítica a situação da pasta, em face da demanda 

que se apresenta todos os anos.   

 

PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA 

Presidente Substituto das Câmaras Setoriais Temáticas 

 

 

Instalação da Câmara Setorial Temática da Cultura 
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1. DOS TRABALHOS DA CÂMARA 
 

 

Para o desenvolvimento dos trabalhos foram obedecidos critérios pré-

estabelecidos como: pesquisas documentais sobre a cultura no Estado de 

Mato Grosso desde os seus primórdios; reuniões sistemáticas para discussão 

da legislação vigente e legislação proposta (Lei híbrida, verticalização em 

relação à legislação federal, etc.); por último a elaboração de um 

documento denominado de “Manifesto da Cultura” a ser encaminhado 

para Sua Excelência o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO  
 

 

2.1. JUSTIFICATIVA 

 

 A nova LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010 vem fortalecer a 

noção de cultura como uma ferramenta de vital importância no novo ciclo 

brasileiro de desenvolvimento. Ampliando os recursos e sistemáticas de 

financiamento ao setor, por se tratar de uma lei que visa:  

 

 “Fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que 

assegurem o direito constitucional à cultura; proteção e promoção do 

patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; ampliação do acesso 

à produção e fruição da cultura em todo o território; inserção da cultura em 

modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico; estabelecimento 

de um sistema público e participativo de gestão, acompanhamento e 

avaliação das políticas culturais." 

 

 Como economia, propõe estratégias unindo os investimentos públicos 

e privados, para que os recursos sejam utilizados com critério e 

responsabilidade. 

 

 Como lei, fortalece o orçamento e cria um Fundo Nacional de Cultura 

à altura da demanda e qualidade da cultura nacional.  

 

 O Fundo Nacional de Cultura prevê repasse de 30% dos seus recursos 

para os estados e municípios. Contundo estes recursos só poderão ser 

utilizados e investidos em cultura e arte, vedada a sua utilização que 

descaracterize a sua finalidade. 
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 Este impulso dado pela nova Lei exige contrapartidas estaduais e 

municipais, passando pelo fortalecimento local de cada estado e município. 

 

 Ambas as esferas deverão nortear as suas estratégias de apoio no 

formato da nova Lei, com a criação de uma estrutura de funcionamento 

propícia a receber recursos, e com contrapartidas legislativas visando 

alcançar as metas e objetivos comuns às esferas.  

 

 As legislações estaduais, municipais deverão estar em consonância, 

alinhadas para que fortaleça o Sistema Nacional de Cultura. Pois tanto o 

Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura seguirão para a 

mesma direção, o fortalecimento da economia da cultura. 

 

 

2.2. SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

 

 O Sistema Nacional de Cultura é o instrumento mais eficaz para 

responder aos desafios através de uma gestão articulada e compartilhada 

entre Estado e Sociedade, seja integrando os três níveis de Governo para 

uma atuação pactuada, planejada e complementar, seja democratizando 

os processos decisórios intra e intergovernos e, principalmente, garantindo a 

participação da sociedade de forma permanente e institucionalizada. 

 

 Sistema e Plano se inserem na construção de um marco legal para a 

área da cultura, que fortalece a capacidade do Estado de realizar ações 

que valorizem nossa diversidade, garantindo o direito de todos os brasileiros 

à cultura e concretizem o potencial desse setor para o nosso país. Somam-se 

a eles a mudança no modelo de financiamento (o Procultura, que substituirá 

a Lei Rouanet), a modernização da Lei de Direitos Autorais, a PEC 150 -  

Proposta de Emenda à Constituição, que propõe a destinação de 2% da 

arrecadação da União, 1,5% da arrecadação dos Estados e 1% da 

arrecadação dos Municípios para a área da cultura, visando assegurar, por 

meio do mecanismo da vinculação constitucional de receitas, o montante 

mínimo necessário para os investimentos em cultura e, por conseguinte, ao 

funcionamento do SNC. É importante ressaltar que o §1º do Art.1º dessa PEC 

determina que dos 2,0% destinados à União, 1% fique com o Governo 

Federal e 1% sejam repassados aos outros entes federados, sendo 0,5% aos 

Estados e ao Distrito Federal e 0,5% aos Municípios, viabilizando, desta forma, 

o processo de repasses fundo a fundo, mecanismo fundamental do SNC, e o 

Pré-Sal (projeto de lei 5940/09), que já foi aprovado com emendas no 

Senado Federal e retornou à Câmara dos Deputados para apreciação das 

modificações. 
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 Este processo de verticalização criado pelo Plano e Sistema Nacional 

de Cultura, é irreversível. Para aqueles que não se adaptarem, certamente 

haverá grandes perdas, em ambos os campos – cultural e econômico. 

 

 O primeiro estado a criar uma legislação visando a verticalização das 

ações, foi o Acre. Fundamentada no Plano Nacional de Cultura.  

 

 Porém, Mato Grosso tem alguns passos à frente, já tem consolidado a 

existência de um Conselho Estadual de Cultura, a Conferência Estadual de 

Cultura e o Fórum Permanente de Cultura. O que o fez outrora ser 

considerado um estado à frente dos demais no campo da legislação 

cultural.  

 

 Precisando avançar rumo ao Sistema Nacional de Cultura, fora 

elaborada uma proposta de lei hibrida, que coloca novamente Mato Grosso 

à frente do contexto nacional, e alinhado com as prerrogativas do Plano 

Nacional de Cultura. 

 

 Esta proposta é agora apresentada aos Senhores para que analisem, 

estudem e pensem em Cultura como um fator fundamental para a 

sobrevivência de qualquer sociedade. 

 

 

Deputado Riva 
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3. DAS REUNIÕES DE TRABALHO 
 

3.1. – 1ª REUNIÃO – 14 DE ABRIL DE 2011 ÀS 14h – quinta– feira. 
 

 

 A primeira reunião realizada 

no dia14 de abril de 2011às 14 horas, 

presidida pelo Consultor Legislativo 

Paulo Sérgio da Costa Moura em 

substituição a José Esteves de 

Lacerda Filho, contou com a 

presença de vários artistas, membros 

do Conselho Estadual e do 

Conselho do município de Cuiabá e 

demais pessoas afetas à cultura e 

do Legislativo mato-grossense.  

 

 

  

ATA DA 1ª REUNIÃO DA CAMARA SETORIAL TEMÁTICA DE 

INCENTIVO A CULTURA. 

 

Aos Quatorze dias do mês de Abril de as 14:hs, reuniram-se sob a Presidência do 

Senhor o Ex- Deputado Paulo Moura, os senhores Jose Eldenir Pereira de Oliveira, 

Marlene Kirchesch, Ailton T. Corrêa, Ulisses Samaniego, Elaine Thomé Parizzi, 

Claudionel de Almeida, Juliana Capilé, Taciana Horevicht, Samantha Col Debella, 

Victor Hugo, Zuleica Arruda e Benedito Donizete de Moraes (Pescuma),  para 

“estudar, discutir e sugerir ações enfocando as políticas Públicas da 
Cultura em Mato Grosso e a correspondente verticalização em relação ao 
sistema nacional de cultura,” – Dando início aos trabalhos, o senhor presidente 

convocou a mim, José Eldenir Pereira de Oliveira que procedesse ao registro na 

presente Ata dos assuntos tratados na reunião. Em seguida, cumprimentou a todos os 

presentes e convidou, dentre os presentes, para compor a mesa as senhoras Elaine 

Thomé Parisi e Marlene Kirchesch. – Inicialmente teceu comentários sobre a 

presente Câmara Temática e sobre o papel das Câmaras Setoriais Temáticas como 

auxiliar dos trabalhos legislativos e o seu alcance junto à sociedade. Ato contínuo 

referiu-se à extinção da lei Hermes de Abreu que abriu uma lacuna na cultura mato-

grossense. Fez a leitura da lista dos convidados e da lista de presença ao ato e, ao 

final das suas palavras de abertura convidou à senhora Elaine para que iniciasse a sua 

palestra sobre a proposta da classe, estabelecendo, após consultá-la, o tempo de 20 

(vinte) minutos para sua explanação.  – Intervindo, a senhora Marlene destacou que o 

Deputado Riva está envidando esforços para convencer o senhor Governador da 

importância de abraçar a causa da Classe. – A senhora Elaine, de imediato, passou a 

descrever sobre o projeto substitutivo da atual legislação, que o Fórum da Cultura 

elaborou a ser apresentada ao Excelentíssimo Governador do Estado de Mato 

Grosso, na forma de Minuta de Projeto de Lei, que tem como ementa o que segue: 
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EMENTA: “Institui, no âmbito da Administração Pública Estadual de Cultura o 

Sistema Estadual de Cultura – SIEC, indica suas fontes de financiamento e 

regula o FUNDO ESTADUAL DE CULTURA e o MECENATO” – Procedeu, 

em seguida, a leitura de pontos da proposta, vez que o tempo era pouco para fazer a 

leitura de todo o projeto.  – Destacou, entretanto, a importância daqueles tópicos para 

a cultura mato-grossense, sendo que foram resultados de diversas reuniões do fórum 

da cultura. Após a leitura de todos os pontos que se encontravam grifados no ante 

projeto, se colocou a disposição de todos para os esclarecimentos que se fizessem 

necessários.  – Paulo Moura ressaltou que a competência para apresentar o projeto de 

lei é do Executivo Estadual e que os postulantes deveriam fazer era sensibilizar o 

senhor Governador e os senhores Deputados para que atendessem suas 

reivindicações, ora em discussão. – Palavra livre – A senhora Zuleica Arruda, 

referindo-se ao atual sistema, disse que a prestação de contas dos projetos culturais 

deveria ser mais clara, haja vista a quantidade de processos que ainda não foram 

concluídos por falta de esclarecimentos de quem os solicitou e por falta de um 

profissional que o fizesse, hoje não permitido pela legislação. – A senhora Elaine 

esclareceu que isto poderia ser inserido no projeto proposto. Victor Hugo, artista 

plástico, diante da conjectura de que havia conluio na aprovação de projetos nas 

Secretarias de Cultura do estado e do Município de Cuiabá, elogiou tanto o Governo 

do Estado quanto do Município de Cuiabá, dizendo que ele nunca teve problemas na 

aprovação dos seus projetos devido a sua criatividade e não por direcionamento 

político. – a senhora Zuleica, entretanto retrucou dizendo que havia sim tendências a 

pequenos grupos e defendeu que o processo deveria ser mais transparente e sugeriu a 

universalização da cultura mato-grossense, que atualmente restringe-se a poucos 

temas e a pequenos grupos ou quando não, com ínfimos recursos para a consecução 

de projetos de maior complexidade e custos mais elevados, o que foi plenamente 

concordado pelos presentes. – A palestrante assumiu a palavra para fazer uma leitura 

sobre a extensão dos financiamentos dos projetos culturais, ou seja, abrangem 

também, dependendo da área, as pastas da educação (SEDUC) e a pasta do turismo 

(SEDTUR), entre outros. – Agradeceu a todos pela atenção à sua explanação. – O 

cantor e compositor Pescuma, em entrevista à TV Assembléia parabenizou o 

Deputado Riva pelo apoio ao projeto da Lei híbrida, em discussão na Câmara 

Setorial da Cultura de Mato Grosso, destacando também, o apoio recebido do Ex-

governador (in memorian) Dante de Oliveira à cultura, quando no início do seu 

governo colocou em prática as ações da Lei Hermes de Abreu. – O senhor Presidente 

Paulo Moura fez algumas colocações sobre a valorização dos artistas mato-

grossenses, destacando, inclusive, a pessoa do Professor João Bem Dias de Moura, 

seu genitor que, além de apreciar a cultura do nosso estado, era um entusiasta 

defensor da classe. – Para finalizar, Paulo Moura expressou seus agradecimentos a 

todos, encerrando a reunião que eu, José Eldenir Pereira de Oliveira, lavrei a presente 

Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e todos aqueles que assim o 

desejarem. – Cuiabá, 14 de abril de 2011.  

  

Na ocasião foi apresentada minuta da lei proposta pela classe, minuta esta 

elaborada pelo fórum da cultura cujo teor transcrito a seguir (comentada): 
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LEI Nº , DE   

INSTITUI, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, O 

SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - SIEC, INDICA SUAS FONTES DE 

FINANCIAMENTO, REGULA O FUNDO ESTADUAL DA CULTURA E O 

MECENATO SUBSIDIADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO. Faço saber que a 

Assembleia Legislativa do Estado aprovou e eu, nos termos do § 6º, 

combinado com o § 8º do Artigo 42 da Constituição Estadual, 

promulgo a seguinte lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Caracterização do Sistema Estadual da Cultura - SIEC 

Art. 1º - Fica instituído, no Estado de Mato Grosso, o Sistema Estadual 

da Cultura - SIEC. 

Parágrafo único. O SIEC tem como finalidade conjugar esforços, 

recursos e estratégias dos poderes públicos das diferentes esferas da 

federação brasileira, de empresas e organizações privadas, de 

organismos internacionais e da sociedade em geral para o fomento 

efetivo, sistemático, democrático e continuado de atividades culturais, 

nos termos desta Lei. 

Conforme SNC 

 

Art. 2º - São princípios do Sistema Estadual da Cultura - SIEC: 

- Liberdade de expressão, criação e fruição 

- Diversidade cultural 

- Respeito aos direitos humanos 

- Direito de todos à arte e à cultura 

- Direito à informação, à comunicação e à crítica cultural 

- Direito à memória e às tradições 

- Responsabilidade socioambiental 

- Valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável 

- Democratização das instâncias de formulação das políticas culturais 
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- Responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das 

políticas culturais 

- Colaboração entre agentes públicos e privados para o 

desenvolvimento da economia da cultura 

- Participação e controle social na formulação e acompanhamento 

das políticas culturais 

Art. 3º - São objetivos do Sistema Estadual da Cultura - SIEC: 

I - propiciar a efetivação dos direitos e deveres culturais, em especial 

os previstos nas normas de hierarquia constitucional; 

II - facilitar a toda população residente no Estado o acesso a bens e 

serviços culturais; 

III - estimular a produção e a difusão e fruição das manifestações 

culturais e artísticas;  

IV - estimular ações com vistas a valorizar artistas, gestores, produtores, 

pesquisadores e outros profissionais das artes e da cultura; 

V - apoiar os criadores e suas obras; 

VI - proteger as diferentes expressões culturais; 

VII - proteger os diferentes modos de criar, fazer; 

VIII - promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio mato-

grossense em sua dimensão material e imaterial; 

IX - sistematizar e promover a compatibilização e interação de 

normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão relativos à 

preservação e disseminação do patrimônio material e imaterial sob a 

guarda do Estado; 

X - desenvolver a consciência e o efetivo respeito aos valores culturais; 

XI - integrar a atuação de órgãos e pessoas que promovem a cultura; 

XII - implementar políticas públicas que viabilizem a cooperação 

técnica entre os entes federados na área cultural; 

Conforme SNC- PARA RECEBER RECURSOS DA UNIÃO TEM QUE ESTAR 

INSCRITO. 

XIII - incentivar a formação de redes e sistemas setoriais nas diversas 

áreas do fazer cultural; 

XIV - promover a participação democrática na gestão das políticas e 

dos investimentos públicos na área cultural; 

XV - promover a transparência dos investimentos na área cultural; 

XVI - criar indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos para a 

descentralização dos bens e serviços culturais promovidos ou 

apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Estado; 

XVII - subsidiar as políticas, ações e programas transversais da cultura 

nos planos e ações estratégicas dos demais órgãos integrantes da 

Administração Pública Estadual; 

XVIII - articular e implementar políticas públicas que promovam a 

interação da cultura com as demais áreas sociais, destacando seu 
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papel estratégico no processo de desenvolvimento econômico e 

social; 

XIX - desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias 

produtivas que formam a economia da cultura; 

XX - promover a difusão e a valorização das expressões culturais 

mato-grossenses no exterior, assim como o intercâmbio cultural com 

outros estados e países. 

Art. 4º - São órgãos e entidades que integram o Sistema Estadual da 

Cultura -SIEC: 

I - compulsoriamente: 

a) a Secretaria da Cultura do Estado do Mato Grosso - SECULTMT; 

b) as entidades vinculadas à Secretaria da Cultura do Estado do Mato 

Grosso; 

c) o Conselho Estadual da Cultura – CEC; 

d) As Câmaras Técnicas Temáticas-CTTs;  

e) Comissão Estadual de Desenvolvimento Cultural-CEDEC 

ESCOLHA PELO GOVERNO, DE PESSOAS QUALIFICADAS, ENTRE A 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA CULTURAL, OU COM INTERFACES, 

DIVIDA POR SEGMENTOS, OU CONCURSO PÚBLICO... 

f) todos os demais órgãos e programas estaduais que desempenhem 

ou venham a desempenhar programas e ações de abrangência 

cultural; 

g) os sistemas setoriais, existentes ou a serem criados, coordenados 

pela Secretaria da Cultura do Estado do Mato Grosso, e respectivos 

órgãos colegiados; SNC 

h) as pessoas jurídicas beneficiárias de contrato de gestão firmado 

com o Estado do Mato Grosso, por meio ou com a interveniência da 

Secretaria Estadual da Cultura; 

II - facultativamente, mediante acordo: 

a) órgãos e entidades estrangeiras ou internacionais, respeitadas as 

competências normativas, administrativas e tributárias da União; 

b) órgãos e entidades da União; 

c) órgãos e entidades municipais de cultura; 

d) entidades privadas, sem fins econômicos, devidamente 

conveniadas. 

Art. 5º - Sem prejuízo do disposto em lei específica, considerando o 

que dispõem os respectivos atos constitutivos, compete: DAS 

COMPETENCIAS 

I - à Secretaria da Cultura do Estado do Mato Grosso, a coordenação 

geral do Sistema Estadual da Cultura – SIEC, e o exercício de funções 

normativas e fiscalizatórias;  

II - aos órgãos e entidades vinculados à Secretaria da Cultura – 

SECULT, ou com a qual mantenham contrato de gestão, atribuições 

executivas; EM REGULAMENTAÇÃO OBSERVAR A QUEM COMPETE A 

FISCALIZAÇÃO DAS PPPs 
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III - ao Conselho Estadual da Cultura – CEC, o exercício de funções 

consultivas e deliberativas das políticas e ações culturais no Estado do 

Mato Grosso;  

IV - aos órgãos e entidades referidos no inciso II do art. 4.º, desta Lei, o 

que ficar definido no respectiva acordo. 

Art. 6º - São critérios para admissão dos órgãos e entidades que 

facultativamente podem integrar o Sistema Estadual da Cultura - SIEC: 

TODOS MUNICIPIOS PARA GARANTIREM VALORES DO ESTADO TERÃO 

QUE TER CONSELHO MUNICIPAL E UMA LEI QUE TAMBÉM POSSA 

FOMENTAR A CULTURA (ISSQN), OU PELO MENOS UMA GARANTIA DE 

UM VALOR MÍNIMO PARA CULTURA ANUALMENTE. (PREVISÃO NO SNC) 

I - relativamente aos órgãos e entidades estrangeiras ou internacionais 

e os órgãos e entidades da União, a existência de tratados 

internacionais e atos constitutivos, respectivamente, respeitada a 

legislação brasileira; 

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 Cultura - CEC;  

b) estrutura normativa e administrativa mínimas, compreendendo: 

1)  legislação de proteção do patrimônio cultural; 

2) legislação de fomento à cultura, compatível com as legislações 

Federal 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 

elaboração, fiscalização e redefinição da política pública de cultura, 

no qual se pratique a democracia direta ou a democracia 

representativa e, neste caso, a sociedade tenha representação pelo 

menos paritária e as diversas áreas culturais e artísticas estejam 

representadas, ou seja ,Conselhos de Cultura.  

5) criação, manutenção e atualização periódica de um sistema 

municipal de informações culturais integrado ao Sistema de 

Informações Culturais do Estado do Mato Grosso. 

III - relativamente às entidades privadas conveniadas, atender 

simultaneamente às seguintes condições: OSCIP, OS, ASSOCIAÇÃO 

SEM FINS LUCRATIVOS 

a) sede no Estado do Mato Grosso; 

b) efetivo funcionamento; 

c) plena normalidade, segundo a legislação vigente. 

Art. 7º - No desempenho de suas competências, os integrantes do 

Sistema Estadual da Cultura – SIEC, poderão: 

I - celebrar acordos para otimização e transferências de recursos; 

II - compartilhar sistemas de informações; 

III - receber e transferir recursos financeiros entre fundos de fomento 

que beneficiem a cultura; 



 
 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA 

ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

16 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

IV - instituir sistemas setoriais por atividades culturais específicas; 

V - realizar outras atividades definidas pelo Conselho Estadual da 

Cultura. 

Art. 8º - Com o objetivo de integrar o Sistema Estadual da Cultura – 

SIEC, ao Sistema Nacional de Cultura, são fomentadas as mesmas 

áreas culturais, bem adotadas as definições operacionais deste e da 

legislação federal de incentivo à cultura, as quais deverão constar, 

com as adaptações que se fizerem necessárias, no Regulamento 

desta Lei:  

I) artes visuais, arte digital e eletrônica; Artes Plásticas / Fotografia /. 

Design - Gráfico -Objeto -  moda / Multimídia 

II) artes cênicas;  Circo / Dança / Teatro / Mímica  

III) audiovisual;  

IV) humanidades, escritores, poetas, jornalistas culturais; 

V) música;  

VI) patrimônio cultural material e imaterial, inclusive museológico;   

VII) diversidade cultural: Cultura Afro-brasileira / Cultura Indígena / 

Cultura de Comunidades Tradicionais / Práticas, representações e 

conhecimentos tradicionais / Festas Populares / Folguedos da cultura 

tradicional / Capoeira / Carnaval, escolas de samba e blocos 

carnavalescos   

VII) seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à 

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na 

área da cultura ou por estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos; 

VIII) transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a 

exposições. 

IX) bibliotecas, arquivos e centros culturais; 

X) pesquisa e documentação; 

XI) bolsas de estudo para cursos de caráter cultural ou artístico, 

ministrados em instituições nacionais ou internacionais sem fins 

lucrativos; 

XII) programas de rádio e de televisão com finalidades cultural, social 

e de prestação de serviços à comunidade; 

XIII) projetos especiais - primeiras obras, experimentações, pesquisas, 

publicações, cursos, viagens, intercâmbios, resgate de modos 

tradicionais de produção, desenvolvimento de novas tecnologias para 

as artes e para a cultura e preservação da diversidade cultural; 

XIV) restauração e conservação de bens protegidos por órgão oficial 

de preservação; 

XV) recuperação, construção e manutenção de espaços de 

circulação da produção cultural no Estado. 

Parágrafo único. O Sistema Estadual da Cultura – SIEC, fomentará 

programas, projetos e ações culturais e segmentos específicos 

definidos no Regulamento desta Lei.  

 

CAPÍTULO II 

DO FINANCIAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA 
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CULTURA – SIEC 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 9º - No âmbito do Estado do Mato Grosso, as atividades do 

Sistema Estadual da Cultura – SIEC, poderão ser custeadas com 

recursos das seguintes fontes: 

I - Tesouro Estadual; 

II - Fundo Estadual da Cultura – FEC; 

III - Mecenato subsidiado;  

IV - Convênios; 

V- Termos de Cooperação Técnica; 

VI- captação através projetos de Leis Federais de Incentivos à Cultura;    

VII- Emendas Parlamentares; 

VIII- outras fontes; EX: GRÁFICA PRÓPRIA DA SECRETARIA, EVENTOS 

INTERNACIONAIS COM COBRANÇA DE INGRESSO POPULAR , RECURSOS 

DE OUTRAS SECRETARIAS, LOTERIAS CULTURAIS ETC 

§ 1º O Fundo Estadual da Cultura – FEC, e o Mecenato Subsidiado 

poderão ser fomentados, dentre outras fontes, com recursos oriundos 

de incentivos fiscais, nos termos desta Lei. 

Mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de artistas e 

literatos, e mais amplamente, de atividades artísticas e culturais. O 

termo deriva do nome de Caio Mecenas (68 a.C. - 8 a.C.), um 

influente conselheiro de Otávio Augusto que formou um círculo de 

intelectuais e poetas, sustentando sua produção artística. 

O comportamento de Mecenas tornou-se um modelo e vários 

governos valeram-se de artistas e intelectuais para melhorar a própria 

imagem. O termo mecenas, nos países de línguas neolatinas, indica 

uma pessoa dotada de poder ou dinheiro que fomenta 

concretamente a produção de certos literatos e artistas. Num sentido 

mais amplo, fala-se de mecenato para designar o incentivo financeiro 

de atividades culturais, como exposições de arte, feiras de livros, 

peças de teatro, produções cinematográficas, restauro de obras de 

arte e monumentos. 

Esse tipo de incentivo à arte tornou-se prática comum no período 

renascentista, que buscava inspiração na Antiguidade grega e 

romana, e vivenciava um momento de pujança econômica com o 

surgimento da burguesia. 

§ 2º Compreende-se por outras fontes aquelas que, sendo lícitas, 

diferem das elencadas nos incisos I a III deste artigo. 

 

Seção II 

Do Orçamento Estadual 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mecenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/68_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelectuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_neolatinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascentista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
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Art. 10º - Poderão ser financiados com recursos do orçamento 

estadual, quaisquer que sejam suas fontes, os projetos e atividades 

culturais submetidos ao orçamento da Secretaria da Cultura - SECULT, 

ao Fundo Estadual da Cultura – FEC, e ao Mecenato Subsidiado, 

observado o Regulamento desta Lei.  

COMO A CULTURA É UMA INTERFACE EM OUTRAS SECRETARIAS TAIS 

COMO TURISMO, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE, 

ESPORTE, HAVERIA PREVISÃO DE VERBA PARA PROJETOS DESTAS 

INTERFACES, COM RECURSOS DAS 2 PASTAS. 

Seção III 

Do Financiamento Do Sistema Estadual Da Cultura – SIEC 

Art. 11º - Fica instituído no âmbito do Estado do Mato Grosso, o Sistema 

Estadual de Financiamento e Incentivo aos contribuintes do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS que realizarem, na forma desta Lei, na 

aplicações em projetos culturais. 

Art. 12º - As empresas que financiarem projetos culturais poderão 

compensar até 100% (cem por cento) do valor aplicado com o ICMS 

a recolher, discriminado em Guia de Informação e Apuração (GIA) ou 

Livro Registro de Apuração do ICMS, do saldo devedor de cada 

período de apuração, respeitado o montante global da receita, 

conforme dispõe o artigo 25º, caput, desta lei. 

Art. 13º – Anualmente, lei de iniciativa do Governador do Estado do 

Mato Grosso, fixará o montante global que poderá ser utilizado em 

aplicações culturais, equivalente 2,0% (dois por cento) da receita do 

ICMS do Estado.  SNC E PEC 150                                                            

Seção IV 

Do Fundo Estadual da Cultura – FEC 

Art. 14º - O Fundo Estadual da Cultura - FEC, criado pelo § único do 

art. 249 da Constituição Estadual, passa a ser regido pela presente Lei.  

 

Seção V 

Dos Incentivos Fiscais em Favor do Fundo Estadual da Cultura – FEC 

Art. 15º - São recursos do Fundo Estadual da Cultura - FEC: 

I - os oriundos de incentivo fiscal, estabelecido através da Lei 

Orçamentária Anual que destinará recursos como transferências 

correntes, no valor 1,0% (um inteiro por cento) do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nos termos desta Lei; 

II - as subvenções, contribuições, doações, legados e auxílios de 

entidades de qualquer natureza ou de organismos internacionais;  

III - as transferências decorrentes de convênios, acordos e 

congêneres; 

IV - devolução de recursos de projetos não iniciados ou interrompidos, 

com ou sem justa causa, contemplados com recursos do Fundo 

Estadual de Cultura e do Incentivo Fiscal – Mecenato; 

V - as multas decorrentes desta Lei, quaisquer que sejam os motivos; 
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VI - o resultado de eventos e promoções realizados com o objetivo de 

angariar recursos, incluindo loteria específica; 

VII - as receitas próprias da Secretaria da Cultura - SECULT, incluindo as 

oriundas dos equipamentos culturais; 

VIII - o rendimento de aplicações financeiras, realizadas na forma da 

Lei; 

IX - os saldos de exercícios anteriores; 

§ 1º Aos recursos do Fundo Estadual da Cultura - FEC, aplicam-se as 

seguintes disciplinas: 

I - os existentes na data da vigência da presente Lei nele 

permanecerão; 

II - os remanescentes de um exercício serão transferidos para o 

exercício financeiro subsequente.  

§ 2º Os recursos do FEC serão recolhidos em conta específica aberta 

em Banco Oficial. 

§ 3º É vedada a aplicação dos recursos do FEC no pagamento de: 

a) despesa com pessoal e encargos sociais; 

b) serviço da dívida; 

c) qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. 

Art. 16º - A Secretaria da Cultura poderá escolher, mediante processo 

público de seleção, os programas, projetos e ações culturais a serem 

financiados conforme o disposto no art. 9.º desta Lei, designando 

câmaras técnicas temáticas para este fim.  

Parágrafo único. O montante de recursos destinados aos processos 

públicos de seleção, a sua respectiva distribuição e os ajustes que se 

fizerem necessários serão definidos em Instrução Normativa do 

Secretário da Cultura, que será publicada no Diário Oficial do Estado, 

observado os limites orçamentários da Secretaria.  

Art. 17º - O Fundo Estadual de Cultura, constituído pela transferência 

de recurso conforme previsto no art. 15º da presente Lei, será 

administrado pelo Conselho Estadual de Cultura, na forma desta Lei. 

§ 1º Aplica-se, no que couber, à administração financeira do FEC, o 

disposto na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no Código 

de Contabilidade do Estado e as prestações de contas devidas ao 

Tribunal de Contas do Estado. 

§ 2º Todos os procedimentos do Conselho Estadual de Cultura pautar-

se-ão pelos princípios constitucionais regentes da Administração 

Pública, principalmente os constantes do art. 37 da Constituição 

Federal. 

§ 3º A gestão financeira do Fundo Estadual da Cultura compete à 

Secretária da Fazenda. 

Art. 18º - O Fundo Estadual da Cultura – FEC financiará 100% (cem 

integral por cento) o custo total de cada projeto, devendo o 

proponente de cunho administrativo público oferecer contrapartida 

de 20% (vinte por cento) que integralize o orçamento respectivo. 
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§ 1º - A contrapartida a ser obrigatoriamente oferecida pelo 

proponente, para fins de complementação do custo total dos 

programas, projetos ou ações culturais, deverá ser feita mediante 

alocação de recursos financeiros, bens ou serviços próprios ou de 

terceiros, ou estar habilitado à obtenção do respectivo financiamento 

através de outra fonte devidamente identificada, vedada a utilização 

do mecanismo de Incentivos Fiscais previstos como contrapartida.  

§ 2º - Para os proponentes de projetos submetidos aos Editais de 

incentivo à produção artística e cultural lançados pela Secretaria da 

Cultura, considera-se a contrapartida a que se refere o caput deste 

artigo, as exigências constantes de Edital respectivo. 

§ 3º - A contrapartida será dispensada sempre que os recursos tenham 

sido destinados a apoiar programas, projetos e ações culturais 

desenvolvidos por entidades vinculadas à Secretaria da Cultura, ou 

por aquelas criadas para dar suporte aos equipamentos culturais do 

Estado. 

Art. 19º - Podem ser financiados pelo Fundo Estadual da Cultura – FEC, 

os projetos culturais apresentados por:  

I - pessoas físicas que desenvolvam atividades relativas às áreas 

artísticas e culturais de que trata o art. 8.º desta Lei, que tenham no 

mínimo 2 (dois) anos de residência no estado de Mato Grosso; 

II - município mato-grossense ou entidade de município mato-

grossense responsável pelas atividades culturais; 

III - entidade civil, sem fins econômicos, com sede, foro e efetiva 

atuação no Estado de Mato Grosso, registrada há pelo menos 2 (dois) 

anos, em cujos atos constitutivos constem a previsão de realização de 

atividades culturais; 

IV - entidades públicas do Estado do Mato Grosso, responsáveis por 

atividades culturais;     

V - entidades civis, sem fins econômicos, criadas para dar suporte a 

órgãos, entidades ou equipamentos públicos de cultura pertencentes 

ao Estado do Mato Grosso.  

§ 1º Para efeitos da contabilidade do percentual a que se refere o art. 

17º desta Lei, considerar-se-ão os períodos de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de cada ano. 

§ 2º Não será admitida a obtenção de incentivos do FEC e do 

Mecenato subsidiado, concomitantemente, para um mesmo projeto. 

§ 3º A deliberação sobre os projetos apresentados ao FEC obedecerá 

aos critérios estabelecidos no Regulamento desta Lei. 

§ 4º As pessoas físicas e entidades civis com fins econômicos, 

exclusivamente culturais, poderão ter seus projetos apoiados com 

recursos do FEC, desde que tenham sido contemplados por meio de 

processos públicos de seleção, lançados para este fim, e que 

observem ainda, contrapartida sociocultural. 

Parágrafo único Adotar-se-ão indicadores de resultados, como o 

Índice de Desenvolvimento Humano ou outros índices oficiais que 

venham a ser adotados pela Administração Pública, para avaliação 
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de resultados sociais da aplicação dos recursos do fundo. 

Art. 20º - A Secretaria da Cultura - SECULT, publicará, anualmente, 02 

(dois) processos públicos de seleções, sendo que 50% (cinquenta por 

cento) dos recursos previstos nos Editais devem ser destinados aos 

projetos advindos do polo Baixada Cuiabana, e 50% (cinquenta por 

cento) dos polos do interior do Estado, tudo na forma a ser definida na 

regulamentação da presente lei.   

§ 1º - os editais deverão ser publicados em DOE e divulgados em todo 

o Estado de Mato Grosso por meio de jornais de grande circulação, 

informando os requisitos para a apresentação de projetos culturais a 

serem patrocinados pelo Fundo Estadual de Cultura – FEC, tudo na 

forma a ser definida na regulamentação da presente lei. 

§2º -  os projetos protocolados serão apreciados preliminarmente pelo 

setor de análise técnica, verificando a situação documental e 

preenchimento correto do formulário de apresentação de proposta 

cultural, tudo na forma a ser definida na regulamentação da presente 

lei. 

§3º - o setor de análise técnica encaminhará os projetos com situação 

documental regular para as Câmaras Técnicas Temáticas- CTTs, a 

serem constituídas, tudo na forma a ser definida na regulamentação 

da presente lei. 

§4º - as CTTs serão constituídas por segmentos culturais, embasados 

nos incisos de I a VII do Art.8º, caput, desta lei. 

Art. 21º - A avaliação dos projetos realizadas pelas Câmaras Temáticas 

submetidos aos auspícios desta Lei observará os seguintes critérios: 

I - qualidade técnica do projeto; 

a) o currículo do empreendedor; 

b) a dimensão do projeto; 

c) adequação orçamentária do projeto; 

d) a acessibilidade e sociabilidade do projeto; 

e) a reciprocidade oferecida; 

II - plano de mídia e divulgação, coerente com o porte do projeto e 

com o público que se pretende atingir, respeitando as normas legais 

vigentes.; 

V - contrapartida dos fundos municipais de cultura para projetos que 

prevêem uma transversalidade de fomento nas 3 esferas do Governo. 

§ 1º - Os projetos avaliados pelas Câmaras Técnicas Temáticas serão 

aprovados ou não, pelo Conselho Estadual de Cultura, que compor-

se-á de quatorze (14) membros, dividido por segmento cultural 

elencados no Art. 8º, Incisos I a VII, compondo sete (07) representante 

eleitos diretamente pela classe cultural por segmento e sete (07) 

representante indicado pelo Estado de Mato Grosso.  

§ 2º - Os membros do Conselho Estadual da Cultura, responsáveis pela 

análise dos projetos protocolizados para o Fundo Estadual da Cultura, 

durante o período do mandato, não poderão apresentar direta ou 

indiretamente projetos, assim como está vedada a participação dos 

mesmos, na qualidade de prestador de serviços. 
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§ 3º - Aprovado o projeto, compete a Secretaria de Estado da Cultura, 

autorizar e fiscalizar o repasse dos recursos e a execução dos projetos, 

sob a forma de patrocínio direto, nos termos da legislação pertinente. 

§ 4º - Na regulamentação desta Lei, definir-se-ão, por área, os critérios 

que embasarão a análise dos projetos culturais. 

§ 5º - Na regulamentação desta Lei, definir-se-ão os critérios que 

embasarão a eleição para a formação do Conselho Estadual de 

Cultura. 

Art. 22º – será admitida somente a apresentação de 1 (um) projeto por 

proponente, bem como aprovação de 1 (um) projeto por exercício 

fiscal no Fundo Estadual de Cultura. 

Art. 23º - No caso de projetos apresentados por quaisquer entes da 

administração pública direta ou indireta, bem como Pessoas Jurídicas 

de natureza exclusivamente cultural, o repasse de recursos se dará sob 

a forma de convênio, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19, e na forma 

da regulamentação da presente Lei. 

Parágrafo único – Na regulamentação desta Lei, definir-se-ão os 

critérios que fixarão os limites financeiros para o patrocínio dos projetos 

apresentados ao Fundo Estadual de Cultura. 

Seção VI 

Do Mecenato Subsidiado 

Art. 24º - O Mecenato Subsidiado é um mecanismo de natureza 

contábil de concessão de estímulos e incentivos fiscais, criado com 

prazo indeterminado e com o objetivo de promover a captação, a 

mobilização e a aplicação de recursos financeiros destinados à 

produção cultural, permitindo a transferência direta de recursos do 

incentivador para o empreendedor cultural, com a finalidade de 

patrocínio a projeto cultural aprovado pela SECULT. 

§ 1º - Fica estabelecido o percentual mínimo de 1% (um inteiro por 

cento) da receita orçada proveniente do Imposto Sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços - ICMS, na forma regulada por esta Lei. 

§ 2º - Para cumprimento do disposto neste artigo, será concedido 

crédito presumido de ICMS aos contribuintes que financiarem projetos 

culturais, nos termos da referida Lei, conforme percentuais do artigo 

25º, sobre o valor aplicado em projeto aprovado pelo CEDEC, limitado 

em cada período de apuração à parcela do saldo devedor do 

imposto apropriado no período corrente ao da apropriação, 

respeitando o montante global previsto nesta lei. 

Art. 25º- Os valores transferidos por pessoa jurídica, a título de doação, 

patrocínio ou investimento, em favor de programas e projetos culturais 

enquadrados no art. 8.º desta Lei, poderão ser deduzidos do imposto 

devido mensalmente, obedecidos os seguintes percentuais: 

I - 100% (cem por cento), no caso de doação;  

II - 80% (oitenta por cento), no caso de patrocínio;  

III - 50% (cinqüenta por cento), no caso de investimento.  

§ 1º -  Para efeito do disposto neste artigo, considera-se: 
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I - doação - a transferência definitiva e irreversível de numerário, bens 

ou serviços em favor de proponente, pessoa física ou jurídica, com ou 

sem fins econômicos, cujo projeto cultural tenha sido objeto de 

aprovação pelo CEDEC , de que trata o art. 25 desta Lei, vedada a 

obtenção pelo doador de qualquer proveito direto ou indireto, 

inclusive de imagem em qualquer veículo de mídia impressa ou 

eletrônica, sendo permitida a citação, em agradecimento, do nome 

do doador; 

II - patrocínio - a transferência definitiva e irreversível de numerário, 

bens ou serviços em favor de proponente, pessoa física ou jurídica, 

com ou sem fins econômicos, cujo projeto cultural tenha sido objeto 

de aprovação pelo CEDEC (Comissão Estadual de Desenvolvimento 

Cultural) sem proveito patrimonial ou pecuniário, direto ou indireto 

para o patrocinador, ressalvada a veiculação do seu nome ou marca 

nas peças de publicidade e nos produtos gerados; 

III - investimento - a transferência definitiva e irreversível de numerário, 

bens ou serviços em favor de proponente, pessoa física ou jurídica, 

com ou sem fins econômicos, cujo projeto cultural tenha sido objeto 

de aprovação pelo Conselho Estadual de Cultura – CEC , com 

proveito pecuniário ou patrimonial para o investidor.  

§ 2º - Um mesmo projeto cultural pode captar recursos junto a mais de 

um contribuinte, bem como um único contribuinte pode incentivar a 

mais de um projeto, respeitados os limites da presente Lei. 

§ 3º - O contribuinte que incentivar projeto cultural de que trata esta 

Lei, deduzirá do ICMS a recolher o incentivo em tantas parcelas 

quanto necessárias, respeitado o limite mensal de que trata § 4º do 

artigo 25º, caput, desta lei. 

§ 4º - fica estabelecido o percentual mínimo 1%  (um por cento) da 

receita orçada proveniente do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, para esta modalidade na forma 

regulada pelo Decreto 1.863-2009 , conforme ordem decrescente, 

pelo porte da Empresa patrocinadora: 

I - 1% (um por cento) para contribuintes que recolhem mensalmente 

valor igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

II - 1,5% (um e meio por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

III - 2% (dois por cento) para contribuintes que recolhem mensalmente 

valores entre R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais);  

IV - 2,5% (dois e meio por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  

V - 5% (cinco por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais);  
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VI - 10% (dez por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais); 

VII - 15% (quinze por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais); 

VIII - 20% (vinte por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais); 

IX - 25% (vinte e cinco por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valores entre R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais);  

X - 30% (trinta por cento) para contribuintes que recolhem 

mensalmente valor abaixo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

ESTE PERCENTUAL DECRESCENTE É PARA POSSIBILITAR EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE USAREM O BENEFÍCIO E O MESMO NÃOS ER 

DISCRIMINATÓRIO E VOLTADO SOMENTE PARA MÉDIAS E GRANDES 

EMPRESAS. 

§ 5º O contribuinte que incentivar projeto cultural de que trata esta Lei, 

deduzirá do ICMS a recolher o incentivo em tantas parcelas quanto 

necessárias, respeitado o limite mensal de que trata § 4º do artigo 25º, 

caput, desta lei. 

 6º A Contrapartida de responsabilidade do incentivador somente 

poderá ser efetuada mediante a integralização dos recursos restantes 

e necessários à concretização do projeto incentivado. 

§ 7º A doação ou patrocínio não poderá ser efetuada pelo 

contribuinte à pessoa ou instituição a ele vinculada. 

§ 8º Os programas, projetos e ações culturais apresentados por órgãos 

integrantes da Administração Pública Direta, somente poderão 

receber doação ou patrocínio. 

§ 9º O proponente que tiver seu projeto apoiado na modalidade 

doação deverá destinar pelo menos 10% (dez por cento) do produto 

resultante de seu projeto em benefício de comunidades carentes, 

escolas públicas, entidades civis sem fins econômicos e de caráter 

sociocultural, devidamente cadastradas na SECULT para este fim. 

CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

RECEBEREM PRODUTOS CULTURAIS VISANDO O FOMENTO CULTURAL DE 

CADA INSTITUIÇÃO. 

§ 10º No caso de doação de pessoas jurídicas em favor de programas 

e projetos culturais o percentual de abatimento será de 100% (cem 

por cento) do valor do incentivo, respeitados os limites desta Lei.  

§ 11. Os valores transferidos por pessoa jurídica, a título de patrocínio, 

em favor de programas e projetos culturais terão percentual de 

abatimento de 80% (oitenta por cento) do valor do incentivo, 

respeitados os limites desta Lei. 

§ 12. Os valores transferidos por pessoa jurídica, a título de 

investimento, em favor de programas e projetos culturais terão 
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percentual de abatimento de 50% (cinqüenta por cento) do valor do 

incentivo, respeitados os limites desta Lei. 

Art. 26º – A aplicação em projetos culturais é caracterizada pela 

transferência de recursos financeiros por parte do contribuinte para o 

produtor cultural, em conta específica vinculada à SECULTMT, 

devidamente cadastrado, em favor de projetos culturais apresentados 

e aprovados. 

Art. 27º - Para efeito desta Lei, considera-se:  

I - Empreendedor: pessoa física ou jurídica, domiciliada e residente no 

Estado do Mato Grosso, a no mínimo 2 (dois) anos, diretamente 

responsável pelo projeto cultural beneficiado pelo Incentivo Fiscal, de 

que trata a presente Lei. 

II - Incentivador: pessoa jurídica contribuinte do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, do Estado do Mato 

Grosso, que transfira recursos, através de Mecenato Subsidiado, para a 

realização de projeto cultural beneficiado pelo incentivo fiscal 

objetivo desta Lei. 

III - Administrador do Projeto: pessoa física ou jurídica, especializada 

na prestação de serviços culturais, a quem o empreendedor delegar 

responsabilidades pelo planejamento, controle e organização do 

projeto cultural ou ainda a aquisição de serviços e materiais 

necessários a sua realização, respondendo solidariamente por todas 

as obrigações do empreendedor. 

IV - Entende-se, ainda, por: 

a) Certificado de Aprovação: o documento emitido pela Secretaria 

de Estado da Cultura, representativo da análise orçamentária e 

enquadramento do projeto cultural, com exame de mérito, pela 

CEDEC, nos termos desta Lei, a ser usado pelo empreendedor como 

comprovante de aprovação perante potenciais incentivadores; 

b) Certificado de Incentivo: o documento emitido pelo Poder Público 

estadual, até o valor total do incentivo concedido a cada projeto e 

limitado ao valor global fixado a cada ano, representativo da 

autorização para que se efetive a transferência de recursos de acordo 

com o previsto no Certificado de Aprovação, conforme 

regulamentação.  

Art. 28 º - Os projetos financiados através do Mecenato subsidiado 

serão apoiados segundo critérios de dimensão e valores previstos no 

Regulamento desta Lei. 

Parágrafo único – Somente será emitido os certificados de incentivo 

pela Secretaria de Estado da Fazenda, ao empreendedor que estiver 

regular com a  prestação de contas de projetos anteriores.  

Art. 29º - Podem apresentar projetos culturais ao Mecenato subsidiado: 

I - pessoas físicas que desenvolvam atividades relativas às áreas 

artísticas e culturais de que trata o art. 8.º desta Lei, que tenham no 

mínimo 2 (dois) anos de residência no estado de Mato Grosso; 

II - pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins econômicos, 

em cujos atos constitutivos figure: 
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a) atuação nas áreas de que trata o art. 8.º desta Lei; 

b) sede e foro no Estado do Mato Grosso; 

c) efetiva constituição e atuação há pelo menos dois (02) anos no 

Estado do Mato Grosso; 

d) ou tenha menos de dois (02) anos que comprove a atuação dos 

membros de sua diretoria com atividades relacionadas ao segmento 

cultural pelo menos há cinco (cinco) anos no Estado.  

§1º - As pessoas jurídicas de direito privado, com fins econômicos, 

somente poderão captar nas modalidades patrocínio e investimento. 

§2º – será admitida somente a apresentação e aprovação de 1 (um) 

projeto por empreendedor durante o exercício fiscal ao Mecenato 

Subsidiado. 

Art. 30º - É vedada a apresentação de projeto por empreendedor que 

esteja inadimplente em face de projetos executados com base em 

Leis de Incentivo à Cultura estadual. 

Art. 31º - Aprovado o projeto, o Poder Executivo providenciará a 

emissão dos respectivos certificados para a obtenção do Incentivo 

Fiscal.  

Art. 32º - Os certificados mencionados no inciso IV, alíneas "a" e "b" do 

artigo 27º, desta Lei, terão prazo de validade para utilização , de 24 

(vinte e quatro) meses e 120 (cento e vinte) dias, respectivamente 

para efeitos de captação dos recursos, a contar de sua expedição.  

Art. 33º - Fica o empreendedor obrigado a comprovar a completa 

realização do projeto no prazo de 12 (doze) meses a partir da emissão 

do Certificado de Aprovação e a adequada aplicação dos recursos, 

por meio da prestação de contas, conforme art 45º e ss desta lei. 

Art. 34º - As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por 

esta Lei, serão apresentadas, prioritariamente, no âmbito territorial do 

Estado do Mato Grosso, devendo constar a divulgação do apoio 

institucional do Governo no Estado do Mato Grosso e da Secretaria de 

Estado da Cultura. 

Art. 35º - Competirá à Secretaria de Estado da Cultura a fiscalização 

do exato cumprimento das obrigações assumidas pelo empreendedor 

e pelo incentivador dos projetos culturais beneficiados, nos termos 

desta Lei. 

 

Subseção Única 

Da Tramitação dos Projetos via Mecenato 

Art. 36º - A Secretaria da Cultura, por meio da Comissão Estadual de 

Desenvolvimento Cultural-CEDEC, abrirá prazos para apresentação de 

projetos culturais por demanda espontânea, a partir de 1 de Fevereiro 

a 30 de Novembro de cada ano fiscal, para pleitear aos recursos do 

Mecenato subsidiado. CONFORME SNC 

§ 1º A composição da CEDEC será designada pelo Secretário Estadual 

de Cultura, composta por 1 (um) membro, de notório saber na área 

de atuação definida, de cada segmento cultural elencado no Art. 8º 

desta Lei 
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 § 2º  Do edital previsto no caput deverá constar: 

I - o montante de recursos destinados a incentivar os projetos culturais 

para aquele período, ficando a SECULT condicionada a aprovar, no 

máximo, projetos que atinjam os valores disponíveis; 

II - os critérios aos quais serão submetidos os projetos inscritos, vedada 

a apreciação subjetiva quanto ao mérito estético ou ideológico dos 

mesmos; 

III - a possibilidade de impugnação, por parte dos interessados, dos 

critérios e demais normas editalícias. 

Art. 37º - após apreciação técnica, a CEDEC disporá de até 45 

(quarenta) dias para aprovar ou não os projetos culturais, sendo que 

os mesmos serão apreciados pelo Secretário da Cultura que terá até 

15 (quinze) dias, para expedir a autorização de captação dos recursos 

junto à iniciativa privada, emitindo a carta de crédito. 

Art. 38º - A lista dos projetos aprovados será levada à publicação pela 

Secretaria da Cultura- SECULT, no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º - Da decisão denegatória relativa à aprovação de projeto, 

caberá recurso junto à CEDEC, no prazo de 20 (vinte) dias, contados 

da publicação de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º -  É facultado ao proponente que tiver projeto cultural indeferido 

em virtude de defeito formal, reapresentá-lo à SECULT, devidamente 

saneado, respeitado o prazo disposto no parágrafo anterior.  

§ 3º - A CEDEC decidirá sobre o recurso de que trata o § 1.º deste 

artigo, no prazo de 20 (vinte) dias. 

§ 4º Exaurido o prazo para exame dos recursos, a CEDEC encaminhará 

a lista dos projetos aprovados para posterior homologação e 

publicação pelo Secretário da Cultura no Diário Oficial do Estado. 

Art. 39º - O Regulamento da presente Lei definirá as condições de 

natureza formal e material para a aprovação de projetos culturais e 

para a sua validade. 

 

Da Análise dos Projetos 

Art. 40º - Para aprovação de projetos via fundo Estadual de Cultura e 

via Mecenato subsidiado, os mesmos serão analisados primeiramente 

pelas Câmaras Técnicas Temáticas que emitirão pareceres técnicos 

sobre cada projeto. 

Art. 41º - As Câmaras temáticas serão compostas de sete (07) câmaras 

setoriais, autônomas entre si e com caráter deliberativo dos projetos 

da área representada: 

§ 1º - As sete (07) Câmaras Setoriais são assim definidas e compostas: 

I) Câmara técnica temática da área artes visuais, arte digital e 

eletrônica;   

II) Câmara técnica temática da área artes cênicas;     

III) Câmara técnica temática da área audiovisual;  

IV) Câmara técnica temática da área humanidades, escritores, 

poetas, jornalistas culturais; 

V) Câmara técnica temática da área música;  
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VI) Câmara técnica temática da área patrimônio cultural material e 

imaterial, inclusive museológico;   

VII) Câmara técnica temática da área diversidade cultural  

§ 2º As Câmaras Setoriais Temáticas, julgarão conforme a área de sua 

competência, os projetos apresentados, emitindo parecer técnico e 

capacitando o projeto para análise do Conselho Estadual de Cultura- 

CEC ou à Comissão Estadual de Desenvolvimento Cultural- CEDEC.  

§ 3º - A Secretaria de Estado da Cultura cobrirá anualmente 

procedimento de  profissionais ligados à área da cultura,que queiram 

compor as Câmaras Técnicas Temáticas, mediante edital publicado 

em  meios de comunicação de grande circulação no Estado.  

§ 4º - Após findo o prazo de cadastramento, a Secretaria de Estado da 

Cultura fará publicar a lista de profissionais cadastrados legitimados a 

participar da Câmaras Técnicas Temáticas  "caput" deste artigo. 

Art. 42º  - Será assegurada aos representantes da CEDEC  e das 

Câmaras Técnicas temáticas uma contraprestação pecuniária 

indenizatória do período destinado ao exercício das tarefas por elas 

exercidas , na forma da regulamentação da presente Lei. 

ESTES 2 DEPARTAMENTOS DA SECULTMT TERÃO VALORES POR HORA 

TRABALHADA OU POR PROJETO ANALIZADO, A DEFINIR 

Art. 43º - Na análise dos projetos apresentados para obtenção dos 

recursos do Incentivo Fiscal, serão observados, necessariamente, os  

critérios do art 21 e seus incisos desta lei. 

Art. 44º - Os membros da Câmara técnica, terão mandato de 01 (um) 

ano, prorrogáveis pelo mesmo período, sendo vedado durante o 

período do contrato, a apresentação, direta ou indiretamente, de 

projetos, assim como a sua participação na qualidade de prestador 

de serviços. 

CAPÍTULO III 

Da Prestação de Contas 

Art. 45º Aquele que for financiado pelo Fundo Estadual da Cultura ou 

pelo Mecenato subsidiado fica obrigado a prestar contas dos recursos 

recebidos e do trabalho realizado, nos termos e prazos definidos no 

Regulamento desta Lei. 

Parágrafo único. A prestação de contas de que trata o caput ficará 

sujeita a auditoria do órgão estadual competente. 

Art. 46º - As prestações de contas serão remetidas ao Conselho 

Estadual de Cultura ou a Comissão de Desenvolvimento Cultural, com 

posterior encaminhamento ao Núcleo Sistêmico, para análise e 

devolução ao CEC e a CEDEC para deliberação final de aprovação 

das mesmas na forma da regulamentação desta Lei, sempre 

assegurado o respeito ao devido processo legal. 

Art. 47º - O empreendedor terá prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da ciência, para responder a diligência ou recorrer do parecer 

emitido.  

Art. 48º - A Secretaria de Estado da Cultura não se manifestando no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sobre a prestação de contas 
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regularmente recebida, o empreendedor terá assegurado o direito de 

recebimento do certificado de aprovação ou de incentivo de novo 

projeto protocolizado e aprovado.  

Art. 49º - Além das sanções penais cabíveis e da devolução dos 

recursos incentivados já captados, será multado pela Secretaria de 

Estado da Cultura em 20% (vinte por cento) do valor integral do 

projeto, o empreendedor que: 

I - não comprovar a correta aplicação desta Lei, por dolo, desvio dos 

objetivos ou dos recursos; 

II - não realizar o projeto na íntegra, após o prazo concedido no 

Certificado de Aprovação; 

III - não prestar contas, em até 60 (sessenta) dias após a realização do 

projeto, ou ter expirado o prazo do Certificado de Aprovação. 

§ 1º - O empreendedor, pessoa física ou jurídica, que incidir nos incisos 

I, II e III do artigo 38º, ficará impossibilitado em protocolizar novos 

projetos, ou mesmo participar como prestador de serviços em projetos 

de outros empreendedores, até a devida regularização das causas do 

impedimento.  

§ 2º - Da decisão caberá recursos junto ao Conselho Estadual de 

Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 50º - O empreendedor que não apresentar informações solicitadas 

pelo CEDEC, no prazo de 20 (vinte) dias, poderá sofrer as seguintes 

sanções aplicáveis pela Secretaria de Estado da Cultura, assegurado 

ao mesmo ampla defesa: 

I - advertência; 

II - multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor do projeto; 

III - suspensão do projeto cultural e impedimento de protocolizar novos 

projetos em caso de reincidência. 

Parágrafo único - Após o recebimento da advertência, o interessado 

terá prazo de 20 (vinte) dias, para apresentar sua defesa, e o Conselho 

Estadual de Cultura 20 (vinte) dias para dar seu parecer. 

Art. 51º - Se apurado, no processo correspondente, que o incentivador 

concorreu para fraudar a regular aplicação de recursos, será também 

responsabilizado, sujeitando-se às penalidades previstas nesta Lei, sem 

prejuízo das cominações decorrentes de fraude ao erário público. 

Art. 52º - Caberá à Secretaria de Estado da Cultura decidir pela 

aplicação das penalidades previstas nesta Lei, bem como acionar a 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso para aplicação das 

sanções judiciais cabíveis. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Sanções 

Art. 53º - A utilização indevida de benefícios decorrentes desta Lei, por 

dolo ou culpa, sujeitará os responsáveis às sanções previstas na 

legislação vigente. 

Art. 54º - São condutas que ensejam sanção administrativa: 
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I - agir ou omitir-se, em qualquer fase das tramitações processuais de 

que trata a presente Lei, com dolo, culpa, simulação ou conluio, de 

maneira a fraudar seus objetivos; 

II - alterar o objeto do projeto incentivado; 

III - praticar qualquer discriminação de natureza política que atente 

contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, 

de consciência ou crença, no andamento dos projetos a que se refere 

esta Lei; 

IV - praticar a violação de direitos intelectuais; 

V - obter redução de ICMS utilizando-se fraudulentamente de 

qualquer benefício desta Lei; 

VI - deixar de veicular em todo o material promocional que envolve o 

projeto cultural o apoio financeiro prestado pelo Estado do Mato 

Grosso, através da Secretaria da Cultura, sob os auspícios desta Lei; 

VII - obstar, por ação ou omissão, o regular andamento dos projetos 

de que trata esta Lei; 

VIII - não apresentar ou não ter aprovada a devida prestação de 

contas. 

§ 1º As condutas descritas neste artigo serão apuradas pela Secretaria 

da Cultura em processo administrativo, no qual serão assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

§ 2º Aos que forem considerados responsáveis pela prática de 

qualquer das condutas descritas neste artigo serão aplicadas, 

cumulativamente ou não, as seguintes sanções: 

I - suspensão da liberação de recursos via Fundo Estadual da Cultura – 

FEC, ou cancelamento do Certificado Incentivo à Cultura - CIC; 

II - inscrição do proponente no Cadastro de Inadimplentes do Estado 

do Mato Grosso – SIGCON; 

III - devolução integral e monetariamente corrigidos, dos valores 

indevidamente recebidos ou captados; 

IV - multa mínima de 20% (vinte por cento) e máxima de 100% (cem 

por cento) do valor de cada projeto cultural apoiado, conforme a 

gravidade da conduta; 

§ 3º O servidor público estadual responsável pela prática de conduta 

descrita neste artigo, incorre, também, nas penalidades previstas na 

legislação de regência de sua atividade laboral perante o Estado do 

Mato Grosso. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 55º - Para qualificar-se aos mecanismos de financiamento de que 

trata esta Lei, a pessoa física ou jurídica deve estar registrada no 

Cadastro de Profissionais e Instituições da SECULT. 

HÁ NECESSIDADE DE HAVER CADASTRAMENTO VIRTUAL, FATO QUE 

DIMINUIRÁ TODO PROCESSO DE TRABALHO INTERNO DA SECULTMT, 

VISTO QUE, CADA VEZ QUE O PROPONENTE PROTOCOLAR UM 



 
 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA 

ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

31 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

PROJETO, SEUS DADOS JÁ ESTARÃO GRAVADOS NÃO SENDO 

NECESSÁRIO TODO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NOVAMENTE  

Art. 56º - Na divulgação das atividades financiadas nos termos desta 

Lei constará obrigatoriamente o apoio do Estado do Mato Grosso, na 

forma definida no respectivo Regulamento, respeitado o disposto no § 

1.º do art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 57º - Os programas, projetos e ações culturais realizados com 

recursos desta Lei, total ou parcialmente, deverão prever formas de 

democratização do acesso aos bens e serviços resultantes, nos 

seguintes termos: 

I - a movimentação dos recursos financeiros dar-se-á a partir de conta 

bancária específica, conforme definido no Regulamento; 

II - a permissão de acesso público aos bens e serviços decorrentes dos 

projetos apoiados; 

III - no caso de comercialização: 

a) respeitarão o direito à meia-entrada para estudantes, servidores 

públicos, idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, e demais pessoas 

nesse sentido beneficiadas por Lei; 

b) proporcionarão condições de acessibilidade a pessoas portadoras 

de deficiência física, conforme o disposto no art. 47 do Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999;   

c) tornarão o preço de comercialização de obras ou de ingressos mais 

acessíveis a população geral; 

d) distribuirão gratuitamente percentual das obras e ingressos a 

beneficiários previamente identificados; 

e) observarão contrapartida social a ser definida no Regulamento 

desta Lei. 

Art. 58º - As despesas para pagamento de pareceres técnicos 

requeridos para aprovação ou seleção de projetos, serão custeadas 

com recursos do Fundo Estadual da Cultura – FEC ou Mecenato 

Subsidiado, conforme caso especifico, regulamentados no 

regulamento desta Lei. 

Art. 59º O Secretário da Cultura poderá delegar as atividades de 

aprovação, acompanhamento e avaliação técnica de programas, 

projetos e ações culturais aos municípios ou entidades da 

Administração Pública Estadual, mediante instrumento jurídico que 

defina direitos e deveres mútuos. 

Parágrafo único. A delegação prevista no caput deste artigo, 

relativamente aos municípios, dependerá da existência, no respectivo 

município, de lei de incentivos fiscais ou fundo específico para a 

cultura, bem como, de órgão colegiado com atribuição de análise de 

programas e projetos culturais em que a sociedade tenha 

representação ao menos paritária em relação ao Poder Público e no 

qual as diversas áreas culturais e artísticas estejam representadas. 

Art. 60º - Os casos de prescrição e decadência serão definidos no 

Regulamento da presente Lei. 
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Art. 61º - Aos programas, projetos e ações culturais apreciados pela 

Secretaria da Cultura –SECULT e pelo Conselho Estadual de Cultura, 

sob as regras da Lei n.º 9078, de 30 de Dezembro de 2008 , aplicar-se-

ão as regras de transição definidas no Regulamento desta Lei,  

Parágrafo único: após cumpridas as regras de transição de que trata o 

artigo anterior, a Lei n.º 9078, de 30 de Dezembro de 2008 estará 

expressamente revogada. 

Art. 62º - Fica criado o Sistema de Informações Culturais do Estado do 

Mato Grosso, a ser regulamentado por Decreto do Chefe do Poder 

Executivo. 

Art. 63º - Os casos omissos nesta Lei, serão objetos de análise pela 

SECULT-MT 

Art. 64º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias. 

Art. 65º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias, contados a partir de sua publicação. 

 

DO ESTADO, em Mato Grosso,  de  de . 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO 

 

  

 

 Após a leitura da minuta de lei supra, os presentes passaram a discutir pontos 

da mesma, para que não pairassem dúvidas quanto a sua aceitação da parte do 

governo do estado.  
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3.2. – 2ª REUNIÃO – 10 DE MAIO DE 2011 ÀS 9h30 – terça– feira. 
 

 
 Conduzida por José 

Eldenir Pereira de Oliveira 

(técnico das Câmaras 

Setoriais Temáticas – CST) as 

discussões versaram sobre a 

elaboração de um 

documento a ser entregue ao 

autor da Câmara Setorial 

Temática para servir de 

elemento em busca de uma 

solução definitiva aos 

problemas enfrentados pela 

classe com base nos seguintes 

tópicos: 

 

Primeiro: Lei Híbrida e verticalização da lei federal – Lei que possibilite ao artista 

buscar no âmbito da Secretaria de Cultura o financiamento para os seus projetos 

culturais, financiamento federal ou, de outra forma, por meio de incentivos do 

governo a busca desse financiamento junto ao empresariado local. (minuta de 

projeto de lei supra). 

 

Segundo: Ampliação dos recursos orçamentários para o financiamento dos citados 

projetos culturais com vistas a atender a atual demanda. Verificou-se no período de 

2008 a 2011 a seguinte dotação ao fomento à cultura do Estado de Mato Grosso: 
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Terceiro: Destinação dos recursos orçamentários somente para o financiamento dos 

projetos culturais, conforme prevê a Constituição Federal, e que o custeio da 

Secretaria de Cultura seja promovido por recursos próprios do Tesouro do Estado. 

Em matéria publicada por um dos artistas participantes destaca o seguinte: 

 
 Em 2003, o Congresso Nacional aprovou o § 6º do art. 216 da 

Constituição Federal, que ficou com a seguinte redação:  

 

  Art. 216....... 

 

 § 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 

vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco 

décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o 

financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 

aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 

diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103867/emenda-constitucional-42-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103867/emenda-constitucional-42-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103867/emenda-constitucional-42-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103867/emenda-constitucional-42-03
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3.3. – 3ª REUNIÃO – 17 DE MAIO DE 2011 ÀS 9h30 – terça– feira. 
 

 

  

  

Presidida pelo Consultor Legislativo 

Paulo Sérgio da Costa Moura, que 

fez a leitura da redação final do 

“Manifesto da Cultura”, colocou a 

matéria em votação aos artistas e 

membros dos conselhos de cultura 

presentes, em seguida fez a 

entrega do documento à senhora 

Marlene Kirschesch (relatora) para 

a coleta de assinaturas de todos 

aqueles que pertencem à classe 

para posterior entrega ao autor da 

Câmara Setorial Temática, Deputado Riva. 

 

Participaram dessa reunião, os senhores e senhoras listadas a seguir: Elaine 

Thomé Parizzi, Hermínio Botelho C. 

Coelho, Linalva Alves de Souza, 

Odete Venâncio, Antonio Pereira 

da Silva, Heidi Huber, Vilson de 

Jesus, Marcos L. Barros, Ulisses 

Samaniego, Marise Marinho Freitas, 

Walderlei M. Pedro Weller Marcos 

da Silva, Pedro Luis Damas da 

Cunha, Leonardo M. Santana, 

Alceu M. Czarin João Eloy de S. 

Neves, Johny Everson Milton P. 

Pinho (Guapo) e Marlene 

Kirchesch. 
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4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS  
 

 

 Após todas as etapas dos debates o grupo de trabalho, 

consensualmente, aprovou o documento reivindicatório único (abaixo 

assinado) tendo como signatários uma grande parcela de artistas mato-

grossenses de todas as áreas culturais, cujo teor segue: 

 

 

MANIFESTO DA CULTURA 
 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS À 

APROVAÇÃO DA LEI HÍBRIDA (MINUTA DE LEI 

ANEXA) COM VISTAS À VERTICALIZAÇÃO 

DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA TENDO 

COMO AUTORES OS MEMBROS DOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA 

CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS.  
 

 

O Estado de Mato Grosso tem sua história fundada na ocupação do 

seu território por uma miscigenação de raças: O branco (bandeirantes), o 

negro (escravos), o índio (silvícola, escravo), os “chacos” (de origem 

paraguaia e boliviana), entre outros e, nas últimas décadas do século 

passado, por nordestinos, sulistas e estrangeiros da Europa, Ásia e África 

(árabes, japoneses, alemães, italianos, etc.). Entretanto, a sua cultura tem 

base nos hábitos dos negros, caboclos, índios e chacos. Os brancos tão 

somente assimilaram e passaram a conviver em harmonia com essas 

culturas, seja na dança, na música, no ritmo, na culinária, no artesanato etc. 

O portal Mato Grosso e seus Municípios traz na sua página inicial sobre a 

cultura mato-grossense o seguinte: 
 

A cultura mato-grossense espelha uma síntese 

cultural dos vários grupos étnicos, também 

responsáveis pela própria característica racial do 

povo mato-grossense. Dentro dessa ótica pode-se 

evidenciar a inclusão do branco, do índio e do 

negro nos diversos segmentos culturais do Estado, 

quer na cultura popular, literatura, artes plásticas, 

teatro, música, artesanato, ou mesmo nos saborosos 

pratos da tradicional culinária mato-grossense.  

Fonte: www.mteseusmunicipios.com.br/.../ 
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Os projetos culturais do Estado estão ligados a eventos tradicionais e 

produções artísticas, a saber: 

 

I) artes visuais: arte digital e eletrônica; Artes Plásticas / Fotografia /. Design - 

Gráfico -Objeto - moda / Multimídia 

II) artes cênicas;  Circo / Dança / Teatro / Mímica  

III) audiovisual;  

IV) produções literárias: escritores, poetas, jornalistas culturais; 

V) música;  

VI) patrimônio cultural material e imaterial, inclusive museológico;   

VII) diversidade cultural: Cultura Afro-brasileira / Cultura Indígena / Cultura de 

Comunidades Tradicionais / Práticas, representações e conhecimentos 

tradicionais / Festas Populares / Folguedos da cultura tradicional / Capoeira / 

Carnaval, escolas de samba e blocos carnavalescos   

VII) seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à 

formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área da 

cultura ou por estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos; 

VIII) transporte e seguro de objetos de valor cultural, destinados a 

exposições. 

IX) bibliotecas, arquivos e centros culturais; 

X) pesquisa e documentação; 

XI) bolsas de estudo para cursos de caráter cultural ou artístico, ministrados 

em instituições nacionais ou internacionais sem fins lucrativos; 

XII) programas de rádio e de televisão com finalidades cultural, social e de 

prestação de serviços à comunidade; 

XIII) projetos especiais - primeiras obras, experimentações, pesquisas, 

publicações, cursos, viagens, intercâmbios, resgate de modos tradicionais de 

produção, desenvolvimento de novas tecnologias para as artes e para a 

cultura e preservação da diversidade cultural; 

XIV) restauração e conservação de bens protegidos por órgão oficial de 

preservação; 

XV) recuperação, construção e manutenção de espaços de circulação da 

produção cultural no Estado. * 

 

*(Extraído do projeto de lei híbrida proposto).. 

 

Em Mato Grosso, os projetos culturais somente tiveram o aporte do 

Governo do Estado a partir da criação da Lei 5.893-A de 12 de dezembro de 

1991, que instituiu o incentivo fiscal às empresas para que estas 

patrocinassem as produções culturas locais e regionais no âmbito do Estado 

de Mato Grosso. 
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(Transcrição da lei, no anexo). 
 

Em 2004, no governo Blairo Maggi, a Lei Hermes de Abreu nº 5.893 de 

12/12/91 é revogada e dá lugar à Lei nº 8.257 de 22/12/2004, e substitutivas, 

que se encontram transcritas abaixo, que redefine o Fundo Estadual de 

Cultura de Mato Grosso, cujos recursos administrados pela Secretaria de 

Estado de Cultura sob a égide do seu Secretário. (Art. 1º § 2º da Lei nº 

9078/2008). 

Ocorre, senhores Deputados, que o atual dispositivo legal, não atende 

a contento a classe artística cultural, no que tange aos recursos destinados 

ao financiamento dos projetos culturais no orçamento do estado, haja vista, 

as limitações impostas pela lei vigente. Houve, do ano de 2009 para o ano 

de 2010 um decréscimo em torno de 25,79% e, em 2011 a previsão é de 

24.100.768,00 que, considerando o incremento, em torno de 25,00% sobre o o 

previsto em 2009 para o exercício de 2010, vem apenas corrigir a distorção 

do exercício anterior e ficando aquém da necessidade da classe que é de 

R$ 70.000,000,00. Veja quadro: 

 

 

 

 

 

A atual legislação que disciplina a aprovação dos projetos culturais no 

Estado de Mato Grosso tem provocado um certo descontentamento da 

parte dos profissionais da cadeia produtiva da arte no nosso Estado em 

virtude de sua deficiência em atender os anseios daqueles que sonham ver 

seus projetos realizados, seja por falta, limitação ou uma distribuição justa dos 

recursos ou, ainda, por critérios isonômicos da avaliação dos projetos. 

A adoção de uma lei (Lei Híbrida, proposta) que a sobeje e supere 

essas deficiências e que venha atender a classe é o que se propõe este 

MANIFESTO, que no seu bojo pretende, tão somente, normatização dotada 

de imparcialidade, maior amplitude e abrangência na sua aplicação. 
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Assim, esperamos com isto, sensibilizar os senhores legisladores 

(senhores Deputados) senhores Secretários e o Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado de Mato Grosso no sentido de acolherem a proposta 

da classe, pelos representantes que a este subscrevem. 

 

Cuiabá, 10 de maio de 2011. 

 

 ASSINATURAS 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A classe artística do Estado de Mato Grosso deu mais um passo em 

busca de conquistas ao se reunirem para discussão de assuntos inerentes ao 

desenvolvimento da cultura mato-grossense. 

A Assembléia Legislativa de Mato Grosso, por intermédio das Câmara 

Setoriais Temáticas vem desenvolvendo um trabalho bastante significativo no 

que tange ao apoio à sociedade organizada, fornecendo subsídios para 

que esta, respaldada pelos Deputados que têm assento nesta Casa de Leis, 

consiga, se não resolver, pelo menos minimizar os problemas que afetam à 

população em todos os níveis sejam, econômico, social, cultural, ambiental, 

etc. 

Relativo à Câmara Setorial Temática de Políticas Públicas da Cultura, o 

grupo de trabalho concluiu, pela expedição de um documento 

denominado “Manifesto da Cultura” que após receber a chancela dos seus 

signatários, será entregue ao autor Deputado Riva, para ser encaminhado 

ao senhor Silval Barbosa, Governador do Estado de Mato Grosso, que 

definirá sobre as medidas que serão tomadas em atenção às reivindicações 

ali contidas. 

Assim, aqui se encerram as atribuições da Câmara, na expectativa de 

que os esforços despendidos não serão em vão, ou seja, que o resultado dos 

trabalhos sejam reconhecidos pela autoridade máxima do Estado, 

acolhendo as citadas reivindicações dessa classe laboral, que representa 

parte da história deste magnífico Estado. 

Senhor Presidente, este é o parecer deste relator, que conta com a 

anuência dos seus membros. 

Cuiabá, 17 de maio de 2011 

 

MARLENE KIRCHESCH – Relatora 
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JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO – Presidente 

 

 

MARLENE KIRCHESCH – Relatora 

 

 

JOSÉ ELDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA – Membro 

 

 

FERNANDA DA CRUZ COELHO – Membro 

 

 

PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA – Membro 

Presidente Substituto 
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6. ANEXOS 
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LEI Nº 5.893–A, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1991 - D.O. 09.01.92. 

 Autor: Deputado Hermes de Abreu 

Institui incentivo fiscal para empresas com 

estabelecimentos no Estado de Mato Grosso. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO: 

  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado aprovou e eu, nos termos do § 6º, 

combinado com o § 8º do Artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte lei: 

  

Art. 1º Fica instituído na forma de incentivo fiscal para empresas com estabelecimentos no 

Estado de Mato Grosso, o estímulo à intensificação da produção cultural, através de 

investimento ou patrocínio. 

  

§ 1º O incentivo fiscal instituído no caput deste artigo consiste em abater mensalmente do 

valor do ICMS a ser pago ao Tesouro do Estado, até: 

 

I - 5% (cinco por cento) nos casos de patrocínio; 

II - 3% (três por cento) nos casos de investimento. 

 

§ 2º O valor dos recursos aplicados pela empresa incentivada será convertido em UFEMT na 

data de sua efetivação e reconvertido em moeda corrente na data do recolhimento 

mensal de cada parcela do ICMS para cálculo do abatimento estabelecido no parágrafo 

anterior.  

 

§ 3º O abatimento de que trata o § 1º desta lei terá início 90 (noventa) dias a partir da data 

da aplicação dos recursos no projeto cultural e findará quando a soma das parcelas 

abatidas equivaler ao volume total aplicado. 

 

§ 4º Serão beneficiados por esta lei os projetos produzidos por produtores culturais 

domiciliados no Estado de Mato Grosso, como também por empresas culturais sediadas 

neste Estado.  

 

§ 5º São considerados abrangidos por esta lei os projetos de produção cultural nas áreas de 

música, teatro, cinema, vídeo, circo, poesia, literatura, pesquisa, documentação, dança, 

artes plásticas e artesanais. 

 

§ 6º Os recursos financeiros de que trata esta lei serão administrados pela Fundação Cultural 

do Estado.  

 

Art. 2º É vedada a utilização do incentivo fiscal para projetos de que sejam beneficiários as 

empresas incentivadas, suas coligadas ou sob controle comum.  

 

Art. 3º As obras resultantes dos projetos culturais beneficiados por esta lei, serão 

apresentadas inicialmente no âmbito territorial do Estado de Mato Grosso, devendo constar 

a divulgação do apoio institucional do Governo do Estado de Mato Grosso.  

 

Art. 4º As Secretarias de Estado de Cultura e de Fazenda deverão receber cópias do projeto 

por parte da empresa incentivada, explicitando os objetivos e recursos envolvidos, para fins 

de fiscalização posterior. 
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Art. 5º Será multada em 10 (dez) vezes o valor incentivado a empresa que não comprovar a 

correta aplicação desta lei, por dolo, desvio do objetivo e/ou dos recursos.  

 

Art. 6º As entidades de classe representativa dos diversos segmentos da Cultura poderão ter 

acesso em todos os níveis (produtor ou empresa cultural, empresa incentivada, Secretaria 

de Estado) a toda documentação referente aos projetos culturais beneficiados por esta lei.  

 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Assembléia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 27 de novembro de 1991. 

 

as) DEPUTADO MOISÉS FELTRIN 

 

Presidente  

 

   

LEI Nº 5.934, DE 13 DE JANEIRO DE 1992 - D.O. 13. 01.92. 

  

Modifica a Lei n° 5.893-A, de 12 de dezembro 

de 1991, e dá outras providências 

  

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o 

Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte 

lei: 

 

Art. 1° Os incisos I e II do § 1° do Artigo 1° da Lei n° 5.893-A, de 12 de dezembro de 1991, 

passam a ter a seguinte redação: 

  

“Art. 1°... 

 

§ 1°... 

 

I - 3% (três por cento) nos casos de patrocínio; 

II - 1,5% (um e meio por cento) nos casos de investimento.” 

 

Art. 2° Fica o Poder Executivo obrigado a expedir decreto regulamentador da Lei n° 5.893-

A/91 e desta lei, no prazo de trinta dias. 

 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 13 de janeiro de 1992. 

  

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS 

Governador do Estado 
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LEI N° 8.257 - Criação do Fundo Estadual de Fomento à Cultura  

 

 

Poder Executivo  

 

 LEI N° 8.257, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Institui o Fundo Estadual de Fomento à Cultura 

do Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o 

art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Fomento à Cultura, destinado a proporcionar 

suporte financeiro à administração estadual das políticas de cultura e a apoiar projetos 

culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, com a 

finalidade de estimular e fomentar a produção artístico-cultural do Estado de Mato Grosso. 

 

Parágrafo único. O Fundo Estadual de Fomento à Cultura é vinculado à Secretaria de 

Estado de Cultura, à qual compete a sua implementação e respectivos suportes técnico e 

material. 

Art. 2º Os recursos auferidos pelo Fundo Estadual de Fomento à Cultura serão destinados a: 

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, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais; 

IV - apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial 

do 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 e Países, destacando a produção mato-grossense; 

VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da 

sociedade; 
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IX - gestão administrativa da Política Estadual de Cultura, inclusive gastos com custeios, 

pessoal e encargos sociais, desde que diretamente relacionados com as atividades do 

Fundo. 

Parágrafo único. Adotar-se-ão indicadores de resultados, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano ou outros índices oficiais que venham a ser adotados pela 

Administração Pública, para avaliação de resultados sociais da aplicação dos recursos do 

fundo. 

Art. 3º A avaliação dos programas e projetos culturais de interesse público que serão 

suportados, apoiados ou financiados pelo Fundo de que trata esta lei, serão aprovados pelo 

Conselho Estadual de Cultura. 

§ 1º O Conselho Estadual de Cultura fica assim composto: 

I - Secretário de Estado de Cultura e suplente; 

II - Secretário de Estado de Fazenda e suplente; 

III - 03 (três) representantes indicados pelo Governador do Estado e suplentes; 

IV - 04 (quatro) representantes eleitos pela classe artística de Mato Grosso e suplentes. 

§ 2º O Conselho será presidido pelo Secretário de Estado de Cultura e vice-presidido por um 

dos seus membros escolhido pelos seus pares. 

§ 3º O Secretário de Estado de Cultura e o Secretário de Estado de Fazenda são membros 

permanentes do Conselho e os demais são eleitos para mandato de dois anos, admitida 

uma única reeleição. 

§ 4º As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, produzindo efeitos 

somente depois da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado. 

§ 5º Cabe ao Conselho definir e apurar os indicadores a que se refere o parágrafo único do 

art. 2º, relativamente a cada projeto e quanto à aplicação total de recursos do fundo. 

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura: 

I - contribuições de empresas interessadas em participar do programa, observado o disposto 

no art. 6º; 

II - transferências à conta do Orçamento Geral do Estado; 

III - transferências da União; 

IV - auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais  

ou estrangeiras; 
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V - doações e legados; 

VI - outros recursos a ele destinados e quaisquer outras rendas obtidas. 

Art. 5º A movimentação dos recursos referentes ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura 

obedecerá às regras do Sistema Financeiro do Estado. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Fomento à Cultura terão 

vigência anual e os eventuais saldos verificados no final de cada exercício devem ser 

automaticamente transferidos à conta do tesouro estadual. 

Art. 6º As empresas que contribuírem ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura poderão 

deduzir, até o limite de 30% (trinta por cento) do saldo devedor do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS apurado em cada 

período, os valores efetivamente depositados em benefício do Fundo, nos termos do art. 14 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 1º A contribuição referida no caput deste artigo dependerá de aprovação prévia da 

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ. 

§ 2º A dedução de que trata o caput é condicionada: 

I - a autorização para recolhimento ao Fundo, emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda; 

II - a prévia aprovação do projeto pelo Conselho a que se refere o art. 3º; 

III - a observância do limite a que se refere o caput; 

IV - a observância pela Secretaria de Estado de Cultura do limite global anual fixado pela 

Lei Orçamentária Anual relativamente ao incentivo dedutível no imposto na forma de que 

trata o caput; 

 

V - a regularidade e idoneidade fiscal da dedução ou das operações ou prestações 

implicadas. 

§ 3º As contribuições ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura poderão ser objeto de 

divulgação institucional pelos contribuintes, desde que participem do programa ou projeto 

como patrocinadores com recursos próprios. 

§ 4º A dedução no imposto na forma deste artigo será executada pelo contribuinte, no 

período de apuração em que comprovadamente efetivou o recolhimento dos recursos, 

devendo manter os respectivos documentos pelo prazo decadencial ou prescricional 

previsto na legislação tributária. 

 

§ 5º O valor arrecadado a favor do Fundo deverá ser recolhido na mesma data prevista 

para o recolhimento do ICMS, conforme legislação pertinente. 
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§ 6º São solidariamente responsáveis pela dedução feita em desacordo com as normas 

pertinentes, aqueles que possuírem interesse comum no projeto ou na situação que 

constitua fato gerador da obrigação principal. 

Art. 7º À Secretaria de Estado de Fazenda compete: 

I - processar a arrecadação dos recursos do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, por meio 

de documento de arrecadação com código de receita específico, repassando os valores à 

conta a que se refere o inciso I do art. 5º; 

II - promover a regulamentação da dedução a que se refere o art. 6º, relativamente ao 

cumprimento da obrigação tributária, facultando-lhe estabelecer: 

(a) limites quantitativos, em percentuais ou diretamente em valores, das 

contribuições a que se refere o art. 6º; 

(b) os segmentos econômicos autorizados a fruir da dedução; 

(c) controles fiscais e contábeis necessários ao processamento da 

arrecadação e distribuição dos recursos; 

(d) d) restrições ou vedações relativas ao sujeito passivo inadimplente com a 

obrigação tributária principal. 

(e) Parágrafo único. Compete à Secretaria de Estado de Cultura e ao 

Conselho Estadual de Cultura, observar e controlar o limite global a que se 

refere o inciso III do § 2º do art. 6º. 

Art. 8º A prestação de contas dos gastos realizados em decorrência de investimentos em 

programas culturais incumbe ao órgão ou entidade que os realizar. 

§ 1º Independentemente das prestações de contas exigidas pelas leis de orçamento e de 

finanças públicas, as prestações de contas dos recursos do Fundo Estadual de Fomento à 

Cultura devem ser feitas, também, ao Conselho Estadual de Cultura referido no art. 3º. 

§ 2º Não será aprovado projeto de investimento à pessoa, entidade ou órgão: 

I - inadimplente com a prestação de contas de projeto cultural anteriormente aprovado; 

II - que não tenha regularizado a aplicação incorreta de recursos culturais; 

III - que violar resolução ou deliberação do Conselho a que se refere o art. 3º; 

IV - que não possuir certidão negativa de débitos emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Procuradoria-Geral do Estado. 

§ 3º A aplicação incorreta dos recursos, inabilita o infrator por 24 (vinte e quatro) meses 

frente ao Fundo, sobrestando de imediato todos os seus processos e projetos em 

apreciação, até regularização ou saneamento das irregularidades identificadas. 
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Art. 9º Fica o Poder Executivo, diretamente ou por meio do Conselho referido no art. 3º, 

autorizado a celebrar convênios com os Municípios do Estado, para a realização de 

investimentos culturais a eles incumbidos. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no exercício de 2005, os Créditos 

Adicionais que se fizerem necessários, em favor do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, no 

limite do valor arrecadado, para o cumprimento desta lei, observado o disposto na Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964. 

Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo promover a necessária inclusão de disposições 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual do Estado, para o exercício 

de 2005, quanto ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura. 

Art. 11. A cada quadrimestre, o Conselho de que trata o art. 3º, em conjunto com o 

Secretário de Estado de Cultura, prestarão contas à Assembléia Legislativa, segregado por: 

I - espécie a que se refere o art. 4º, do montante dos recursos recebidos e aplicados pelo 

fundo de que trata esta lei; 

II - espécie a que se refere o art. 2º, o montante de recursos aplicados, indicando os 

respectivos projetos; 

III - indicador, o resultado verificado e a que se refere o parágrafo único do art. 2º, avaliando 

a apuração em relação à respectiva meta anual. 

Art. 12. O regulamento deve estabelecer as demais normas necessárias à 

operacionalização do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, inclusive quanto às prestações 

de contas e à avaliação dos resultados. 

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 60 dias. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 

1º de março de 2005, ficando revogadas as Leis nº 5893-A/91 e suas alterações e a Lei nº 

7.179, de 19 de outubro de 1999. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de dezembro de 2004, 183º da Independência e 116º da 

República.  

BLAIRO BORGES MAGGI 

Governador do Estado 
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LEI N° 9.078, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Autor: Poder Executivo 

Consolidada até a Lei 9.492/10  

Redefine o Fundo Estadual de 

Fomento à Cultura do Estado de 

Mato Grosso e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 

42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:  

Art. 1º Fica redefinido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Fundo Estadual de Fomento à 

Cultura.  

§ 1º O Fundo tem como destino proporcionar suporte financeiro às atividades culturais que 

tenham por finalidade estimular e fomentar as políticas e o desenvolvimento artístico-cultural 

do Estado de Mato Grosso.  

§ 2º À Secretaria de Estado de Cultura cabe a administração do Fundo Estadual de 

Fomento à Cultura, à qual compete sua implementação, planejamento, monitoramento, 

aplicação e respectivos suportes técnico e material, sendo presidido pelo Secretário de 

Estado de Cultura.  

§ 3º Serão deduzidos 17% (dezessete por cento) dos recursos alocados no Fundo Estadual de 

Fomento à Cultura para pagamento das despesas de Custeio.(Alterado o § 3º pela Lei 

9492/10, efeitos 1º/01/2010)  

Redação original: 

§ 3º Dos recursos alocados ao 

Fundo, 50% (cinqüenta por 

cento) serão destinados para 

atendimento à política pública 

de cultura, administrada e 

executada pela Secretaria de 

Estado de Cultura e os 50% 

(cinqüenta por cento) restantes, 

para atendimento aos projetos 

culturais, individuais, 

apresentados por pessoas físicas 

ou jurídicas, após análise e 

aprovação do Conselho Estadual 

de Cultura. 

§ 4º Computados os valores descritos no § 3º, deste artigo, os recursos restantes serão 

destinados em partes iguais, sendo 50% (cinqüenta por cento) para atendimento da política 

cultural administrada e executada pela Secretaria de Estado de Cultura e os demais 50% 

(cinqüenta por cento) para atender aos projetos culturais, apresentados por pessoas físicas 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d43cb8c8b96280318425780d003f535f?OpenDocument#_l9h2ki82eksg3ibhk74p2o8248kg34e908h2i0h25b92kqgii9sg48_
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ou jurídicas, após análise e aprovação pelo Conselho Estadual de Cultura.(Alterado o § 4º 

pela Lei 9492/10, efeitos 1º/01/2010)  

Redação original: 

§ 4º Dos 50% (cinqüenta por 

cento) dos recursos destinados 

ao atendimento da política 

pública de Cultura, cabe à 

Secretaria de Estado de Cultura a 

sua administração, planejamento 

e execução através das ações 

de governo.  

§ 5º As verbas oriundas de Convênios, Termos de Cooperação Técnica, captação por meio 

de projetos federais de incentivo à cultura e Emendas parlamentares, serão repassadas 

diretamente ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, se tiverem como destino o 

atendimento a projetos culturais elaborados pelo segmento artístico. Caso se destinem às 

ações governamentais serão repassados diretamente à Secretaria de Estado de Cultura e 

não serão contabilizados para a divisão estabelecida nos §§ 3º e 4º, deste artigo.(Alterado o 

§ 5º pela Lei 9492/10, efeitos 1º/01/2010)  

Redação original: 

§ 5º As verbas oriundas de 

Convênios, Termos de 

Cooperação Técnica, captação 

através de projetos de Leis 

Federais de Incentivos à Cultura e 

Emendas Parlamentares, serão 

repassadas diretamente ao 

Fundo Estadual de Fomento à 

Cultura, se tiverem como destino 

o atendimento a projetos 

culturais elaborados pela classe 

artística, ou então serão 

repassadas diretamente à 

Secretaria Estadual de Cultura, se 

tiverem como destino as ações 

governamentais da Secretaria e 

não serão contabilizadas para a 

divisão estabelecida no § 3º 

deste artigo. 

§ 6º VETADO.  

Art. 2º Os recursos auferidos pelo Fundo Estadual de Fomento à Cultura serão destinados a:  

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, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais;  

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d43cb8c8b96280318425780d003f535f?OpenDocument#_l9h2ki82eksg3ibhk74p2o8248kg34e908h2i0h25b92kqgii9sg48_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d43cb8c8b96280318425780d003f535f?OpenDocument#_l9h2ki82eksg3ibhk74p2o8248kg34e908h2i0h25b92kqgii9sg48_
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IV - apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial 

do 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 e Países, destacando a produção mato-grossense;  

VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da 

sociedade;  

IX - adquirir bens móveis, imóveis e equipamentos com real interesse para a história, tradição 

e cultura mato-grossense, que serão incorporados ao patrimônio da Secretaria de Estado de 

Cultura mediante prévia avaliação financeira, histórica e cultural.  

X - gestão da Política Estadual de Cultura, inclusive gastos com custeio do Conselho Estadual 

de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura, incluindo pessoal e respectivos encargos 

sociais.(Acrescentado o inciso X pela Lei 9492/10, efeitos 1º/01/2010)  

Parágrafo único. Adotar-se-ão indicadores de resultados, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano ou outros índices oficiais que venham a ser adotados pela 

Administração Pública, para avaliação de resultados sociais da aplicação dos recursos do 

fundo.  

Art. 3º Os projetos culturais de interesse público, apresentados individualmente, por pessoas 

físicas ou jurídicas, que serão financiados pelo Fundo de que trata esta lei, serão apreciados 

pelo Conselho Estadual de Cultura.  

§ 1º O Conselho Estadual de Cultura será composto por 14 (quatorze) membros titulares e 14 

(quatorze) suplentes, cujos mandatos serão de 02 (dois) anos, sendo constituído:  

I - Secretário de Estado de Cultura e seu suplente;  

II - 06 (seis) representantes indicados pelo Governador do Estado e 06 (seis) suplentes;  

III - 07 (sete) representantes eleitos pela classe artística de Mato Grosso e 07 (sete) suplentes.  

§ 2º O Conselho Estadual de Cultura será presidido pelo Secretário de Estado de Cultura, 

sendo que o mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, com a eleição do Vice-

Presidente dentre os membros.(Alterado o § 2º pela Lei 9492/10, efeitos 1º/01/2010)  

Redação original: 

§ 2º O Conselho Estadual de 

Cultura será presidido e vice-

presidido por um dos seus 

membros, eleitos por seus pares, 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d43cb8c8b96280318425780d003f535f?OpenDocument#_l9h2ki82eksg3ibhk74p2o8248kg34e908h2i0h25b92kqgii9sg48_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d43cb8c8b96280318425780d003f535f?OpenDocument#_l9h2ki82eksg3ibhk74p2o8248kg34e908h2i0h25b92kqgii9sg48_
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para mandato de 02 (dois) anos, 

sendo o Presidente ordenador de 

despesas oriundas do Conselho, 

solidariamente com o Secretário 

de Estado de Cultura. 

§ 3º O Secretário de Estado de Cultura é membro permanente do Conselho, e os demais 

exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, admitida uma única recondução.  

§ 4º As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos, produzindo 

efeitos somente depois da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, expressando-

se através de Resoluções do Conselho e Editais culturais, sendo as sessões abertas aos 

interessados, tendo apenas os conselheiros titulares direito a voz e a voto.  

§ 5º Cabe ao Conselho definir e apurar os indicadores a que se refere o parágrafo único do 

Art. 2º, relativamente a cada projeto e quanto à aplicação, via fundo, dos recursos 

destinados a projetos a serem aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura.  

§ 6º É vedada a nomeação, no mesmo mandato, na qualidade de membro do Conselho 

Estadual de Cultura, titular ou suplente, de cônjuge ou pessoas que detenham grau de 

parentesco até 2º grau civil.  

§ 7º Os conselheiros titulares poderão, por qualquer impedimento, se afastar pelo prazo de 

até 01 (um) ano, assumindo o seu suplente.  

§ 8º O Conselho Estadual de Cultura se estrutura em câmaras temáticas segmentais que 

emitirão pareceres técnicos pela recomendação ou não dos projetos inscritos, que deverão, 

obrigatoriamente, acompanhar o projeto para sua apreciação pelo Conselho.  

§ 9º Toda deliberação do Conselho Estadual de Cultura sobre aprovação ou não dos 

projetos deve ser fundamentada.  

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura:  

I - contribuições de empresas interessadas em participar do programa, observado o disposto 

no Art. 6º desta lei;  

II - transferências à conta do Orçamento Geral do Estado;  

III - transferências da União;  

IV - auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;  

V - doações e legados;  

VI - outros recursos a ele destinados e quaisquer outras rendas obtidas.  

Art. 5º A movimentação dos recursos referentes ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura 

obedecerá às regras do Sistema Financeiro do Estado.  
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Parágrafo único. Os recursos financeiros do Fundo Estadual de Fomento à Cultura terão 

vigência anual e os eventuais saldos verificados no final de cada exercício devem ser 

automaticamente transferidos à conta do tesouro estadual.  

Art. 6º As empresas que contribuírem para o Fundo Estadual de Fomento à Cultura poderão 

deduzir, até o limite de 30% (trinta por cento) do saldo devedor do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, apurado em cada 

período, os valores efetivamente depositados em benefício do referido Fundo.  

§ 1º A contribuição referida no caput deste artigo dependerá de aprovação prévia da 

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ.  

§ 2º A dedução de que trata o caput é condicionada:  

I - a autorização para recolhimento ao Fundo, emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda;  

II - a prévia aprovação do projeto pelo Conselho a que se refere o Art. 3º desta lei;  

III - a observância do limite a que se refere o caput;  

IV - a observância pela Secretaria de Estado de Cultura do limite global anual fixado pela 

Lei Orçamentária Anual relativamente ao incentivo dedutível no imposto na forma de que 

trata o caput;  

V - a regularidade e idoneidade fiscal da dedução ou das operações ou prestações 

implicadas.  

§ 3º As contribuições ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura poderão ser objeto de 

divulgação institucional pelos contribuintes, desde que participem do programa ou projeto 

como patrocinadores com recursos próprios.  

§ 4º A dedução no imposto na forma deste artigo será executada pelo contribuinte, no 

período de apuração em que comprovadamente efetivou o recolhimento dos recursos, 

devendo manter os respectivos documentos pelo prazo decadencial ou prescricional 

previsto na legislação tributária.  

§ 5º O valor arrecadado a favor do Fundo deverá ser recolhido na mesma data prevista 

para o recolhimento do ICMS, conforme legislação pertinente.  

§ 6º São solidariamente responsáveis pela dedução feita em desacordo com as normas 

pertinentes, aqueles que possuírem interesse comum no projeto ou na situação que 

constitua fato gerador da obrigação principal.  

Art. 7º À Secretaria de Estado de Fazenda compete:  

I - processar a arrecadação dos recursos do Fundo Estadual de Fomento à Cultura por meio 

de documento de arrecadação com código de receita específico, repassando os valores à 

conta a que se refere o parágrafo único do Art. 5º desta lei;  
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II - promover a regulamentação da dedução a que se refere o Art. 6º, relativamente ao 

cumprimento da obrigação tributária, facultando-lhe estabelecer:  

a) limites quantitativos, em percentuais ou diretamente em valores, das contribuições a que 

se refere o Art. 6º desta lei;  

b) os segmentos econômicos autorizados a fruir da dedução;  

c) controles fiscais e contábeis necessários ao processamento da arrecadação e 

distribuição dos recursos;  

d) restrições ou vedações relativas ao sujeito passivo inadimplente com a obrigação 

tributária principal.  

Parágrafo único. Compete à Secretaria de Estado de Cultura e ao Conselho Estadual de 

Cultura, observar e controlar o limite global a que se refere o inciso III do § 2º do Art. 6º desta 

lei.  

Art. 8º As prestações de contas dos recursos do Fundo Estadual de Fomento à Cultura 

incumbem ao órgão, entidade ou pessoa física que os realizar e devem ser feitas ao 

Conselho Estadual de Cultura, conforme legislação específica e seguirão de acordo com o 

disposto nos Parágrafos abaixo.  

§ 1º O Núcleo Sistêmico de Cultura, Ciência, Lazer e Turismo é responsável pela análise e 

parecer quanto às prestações de contas apresentadas perante o Conselho.  

§ 2º As prestações de contas dos projetos aprovados e executados deverão ser 

protocolizadas na Secretaria Executiva do Conselho e em seguida encaminhadas ao 

Núcleo Sistêmico de Cultura, Ciência, Lazer e Turismo, via ofício, para análise e parecer, 

devendo retornar ao Conselho para homologação e demais providências.  

§ 3º Findo o prazo legal para apresentação da prestação de contas, o proponente será 

imediatamente notificado e, na continuidade da omissão, o mesmo e o evento objeto do 

projeto, serão inscritos como inadimplentes pelo Conselho e publicados os nomes no Diário 

Oficial do Estado.  

§ 4º Por iniciativa do Conselho Estadual de Cultura e/ou do Secretário de Estado de Cultura, 

a Procuradoria-Geral do Estado tomará as medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis 

contra os inadimplentes.  

Art. 9º Não será aprovado projeto de investimento à pessoa física e jurídica:  

I - a empreendedores culturais ou contribuintes inadimplentes, ou cujos sócios ou dirigentes 

participem do capital ou da administração de empresa inadimplente para com os tributos 

estaduais ou para com qualquer outra agência ou ente financeiro vinculado ao Estado;  

II - a empreendedores, ações, projetos e eventos que estejam inadimplentes em face de 

projetos executados com base nas Leis de Incentivo à Cultura nas esferas Estadual e 

Municipal;  
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III - a projetos, sob qualquer proponente, cujos beneficiários sejam o próprio contribuinte, o 

substituto tributário, seus sócios, titulares, suas coligadas ou controladas e seus parentes até 

segundo grau, inclusive afins;  

IV - aos membros do Conselho Estadual de Cultura, titulares e suplentes, servidores da 

Secretaria de Estado de Cultura, inclusive por intermédio de pessoa jurídica na qual 

possuam algum tipo de participação societária ou diretiva;  

V - aos cônjuges ou companheiros, filhos, noras, genros, enteados, netos e outros parentes 

em até 3° grau, dos membros do Conselho Estadual de Cultura, servidores da Secretaria de 

Estado de Cultura, quer na qualidade de pessoa física, quer como pessoa jurídica na qual 

sejam sócios dirigentes:  

VI - a projetos que não sejam exclusiva e estritamente de natureza cultural;  

VII - a projetos culturais que envolvam obras, produtos ou atividades destinados ou 

circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares;  

VIII - aos projetos oriundos dos poderes públicos das esferas municipal, estadual ou federal, 

que sejam propostos por produtores privados exclusivamente como intermediários;  

IX - a projetos de proponentes e de eventos que estejam inadimplentes com a prestação de 

contas e relatórios exigidos pela legislação estadual;  

X - a empreendedores culturais não residentes no Estado de Mato Grosso há pelo menos 02 

(dois) anos.  

Art. 10 Ao final de cada semestre, o Conselho de que trata o Art. 3º, em conjunto com o 

Secretário de Estado de Cultura, apresentarão em Audiência Pública à Assembléia 

Legislativa, o seguinte:  

I - espécie a que se refere o Art. 4º, do montante dos recursos recebidos e aplicados pelo 

fundo de que trata esta lei;  

II - espécie a que se refere o Art. 2º, o montante de recursos aplicados, indicando os 

respectivos projetos;  

III - o resultado verificado e a que se refere o Parágrafo único do Art. 2º, avaliando a 

apuração em relação à respectiva meta anual.  

Art. 11 Os editais de incentivo à cultura devem ser publicados por segmento cultural até 

novembro do ano anterior ao exercício fiscal e estabelecidos critérios qualitativos e 

quantitativos para avaliação dos projetos apresentados.  

Art. 12 A regulamentação da presente lei deve estabelecer as demais normas necessárias à 

operacionalização do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, inclusive quanto às prestações 

de contas e à avaliação dos resultados.  

Art. 13 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir de sua publicação.  
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Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de 

janeiro de 2008.  

Art. 15 Ficam expressamente revogadas as Leis de nº 8.257, de 22 de dezembro de 2004; nº 

8.322, de 13 de maio de 2005 e nº 8.579, de 09 de novembro de 2006.  

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da 

República.  

 
 

 

DECRETO Nº          1.842,          DE   11   DE          MARÇO           DE 2009. 

 

Regulamenta a Lei nº 9.078, de 30 de 

dezembro de 2008, que redefine o Fundo 

Estadual de Fomento à Cultura do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe 

confere o Art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual, e considerando o que dispõe o Art. 

12 da Lei n° 9.078, de 30 de dezembro de 2008,  

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º  O Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso, 

destinado a proporcionar suporte financeiro à administração estadual das políticas de 

cultura e a apoiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, com a finalidade de estimular e fomentar a produção artístico-cultural 

do Estado de Mato Grosso tem sua operacionalização regulamentada nos termos deste 

Decreto. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

 

Art. 2º  O FUNDO, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, tem como 

objetivos: 

 

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; 
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III - estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as suas regiões, de 

maneira equilibrada, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais; 

IV - apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e 

imaterial do Estado; 

V - incentivar a pesquisa e 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 e países, destacando a produção mato-grossense; 

VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da 

sociedade; 

IX - adquirir bens móveis, imóveis e equipamentos com real interesse para a 

história, tradição e cultura mato-grossense, que serão incorporados ao patrimônio da 

Secretaria de Estado de Cultura mediante prévia avaliação financeira, histórica e cultural; 

X - fomentar projetos de natureza cultural da Administração Pública Municipal 

desde que atendidas às exigências deste decreto, sendo caracterizado o seu interesse 

público local através de prévia aprovação pelos respectivos Conselhos Municipais de 

Cultura. 

 

Art. 3º  Adotar-se-ão indicadores de resultados, como o Índice de 

Desenvolvimento Humano ou outros índices oficiais que venham a ser adotados pela 

Administração Pública para avaliação de resultados sociais da aplicação dos recursos do 

FUNDO. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Editais 

 

Art. 4º  A Secretaria de Estado de Cultura lançará editais de convocação para os 

interessados em incentivo do FUNDO estabelecendo critérios quantitativos e qualitativos, 

bem como os procedimentos a serem adotados para a apresentação dos projetos culturais. 

 

§ 1º  Os editais lançados pela Secretaria de Estado de Cultura deverão ser 

aprovados pelo Conselho. 

 

§ 2º  Os editais de que trata o caput deste artigo deverão ser publicados 

separadamente por segmento cultural até o mês de novembro do ano anterior ao exercício 

fiscal de sua execução. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Recebimento de Projetos Culturais 

 

Art. 5º  Poderão receber os benefícios da Lei n° 9.078/2008, os projetos de natureza 

cultural, protocolados nos Conselhos Municipais de Cultura ou diretamente na Secretaria 

Executiva do FUNDO quando não houver conselho municipal regulamentado e em 

funcionamento, atendidas as demais exigências do edital. 

 

CAPÍTULO V 

Das Obrigações do Produtor Cultural 

 

Art. 6º  São obrigações do Produtor Cultural: 
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I - residir no Estado de Mato Grosso há no mínimo 02 (dois) anos; 

II - aplicar o percentual máximo de 5% do valor aprovado em despesas com 

elaboração e administração do projeto incentivado; 

III - não descaracterizar o objeto do projeto incentivado; 

IV - observar o Edital PROAC – Programa de Apoio à Cultura para apresentação 

de projetos; 

V - observar o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como recursos 

incentivados a serem pagos por projetos culturais a título de cachê a artistas regionais, 

nacionais e internacionais; 

VI - apresentar os serviços e/ou produtos propostos no projeto cultural; 

VII - executar os projetos culturais no prazo estabelecido no Edital, contados a 

partir da data do recebimento do recurso, passível de prorrogação única mediante 

solicitação justificada do proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias antes do 

encerramento do prazo de execução do projeto; 

VIII - prestar contas do recurso recebido de acordo com o prazo de execução 

determinado no Edital do PROAC, em até 30 (trinta) dias improrrogáveis ao Conselho 

Estadual de Cultura, revertendo-se ao FUNDO eventual saldo verificado no final da 

execução do projeto cultural; 

IX - prestar contas de acordo com as regras definidas no Manual de Prestação de 

Contas e legislação pertinente; 

X - observar os percentuais correspondentes a título de contrapartida dos projetos 

culturais, conforme disposto neste Decreto. 

 

§ 1º  O não cumprimento do estabelecido no caput e incisos acima implicará na 

automática suspensão do proponente e do projeto no ano subseqüente, sem prejuízo das 

demais sanções previstas neste Decreto. 

 

§ 2º  Os documentos pessoais e demais comprovantes deverão estar em nome do 

Produtor Cultural. 

 

§ 3º  O Produtor Cultural, que não possuir documentos que comprovem ser ele 

domiciliado há, pelo menos, 02 (dois) anos no Estado de Mato Grosso, poderá apresentar a 

referida comprovação, em nome de outrem com o qual resida no tempo estabelecido, 

mediante a apresentação de declarações, com firma reconhecida, do grau de 

parentesco, prova de união estável e, quanto ao imóvel, apresentação do contrato de 

aluguel, de promessa de compra e venda ou de outro documento equivalente. 

 

Art. 7º  A título de contrapartida dos projetos culturais deverão ser revertidos à 

Secretaria de Estado de Cultura: 

 

I - nos casos de editoração de livros, a tiragem será entre 500 (quinhentos) e 1.000 

(um mil) exemplares, dos quais, 20% (vinte por cento) serão doados à Secretaria de Estado 

de Cultura; 

II - nos casos de projetos de natureza fonográfica e vídeo-gráfica, a produção 

será entre 500 (quinhentos) e 1.000 (um mil) exemplares, dos quais 20% (vinte por cento) 

serão doados à Secretaria de Estado de Cultura;  

III - os projetos de outra natureza destinarão igualmente, 10% (dez por cento) de 

seus produtos para a Secretaria de Estado de Cultura; 

IV - nos eventos que resultem dos projetos culturais incentivados, em que haja 

bilheteria, venda de ingressos, distribuição de convites ou congêneres e controle de acesso, 

a Secretaria Estadual de Cultura terá gratuidade de 5% (cinco por cento) sobre as 

modalidades referidas; 
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V - dos projetos de natureza cultural da Administração Pública Municipal exigir-se-

á a contrapartida de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pleiteado em recursos 

financeiros, depositados antes do repasse do incentivo do FUNDO. 

 

Parágrafo único.  Concluso o projeto cultural incentivado ou vencido o prazo de 

execução, os bens e equipamentos duráveis e de uso permanente adquiridos, bens 

produzidos, construídos ou fabricados por serem imprescindíveis para a execução do 

mesmo ou objeto do projeto, serão da reconhecida propriedade do Estado de Mato Grosso 

e, a este reverterão, por meio da Secretaria de Estado de Cultura que, por sua vez, fará uso 

e dará destinação e finalidade adequada aos mesmos. 

 

Art. 8º  O patrimônio cultural recuperado, restaurado e preservado, com recursos 

financeiros do FUNDO, deverá ser aberto à visitação pública. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Obrigações do FUNDO 

 

Art. 9º  Corresponde a obrigação do FUNDO o pagamento do valor aprovado 

pelo Conselho Estadual de Cultura para a execução do projeto. 

 

Parágrafo único.  O pagamento de projeto cultural será feito em parcela única 

diretamente na conta especial do Banco do Brasil S.A., conforme o cronograma físico e 

financeiro de entrada de recursos do FUNDO. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Vedações de Projetos Culturais 

 

Art. 10  Somente será objeto de incentivo os projetos culturais que visem à 

exibição, utilização e circulação pública dos bens culturais dele resultantes, sendo vedada a 

concessão do incentivo para: 

 

I - empreendedores culturais ou contribuintes inadimplentes, ou cujos sócios ou 

dirigentes participem do capital ou da administração de empresa inadimplente para com 

os tributos estaduais ou para com qualquer outra agência ou ente financeiro vinculado ao 

Estado; 

II - empreendedores, ações, projetos e eventos que estejam inadimplentes em 

face de projetos executados com base nas Leis de Incentivo à Cultura na esfera Estadual e 

Municipal; 

III - projetos, sob qualquer proponente, cujos beneficiários sejam o próprio 

contribuinte, o substituto tributário, seus sócios, titulares, suas coligadas ou controladas e seus 

parentes até segundo grau, inclusive afins; 

IV - membros do Conselho Estadual de Cultura, titulares e suplentes, servidores da 

Secretaria de Estado de Cultura, inclusive por intermédio de pessoa jurídica na qual 

possuam algum tipo de participação societária ou diretiva; 

V - cônjuges ou companheiros, filhos, noras, genros, enteados, netos e outros 

parentes em até 3° grau, dos membros do Conselho Estadual de Cultura e/ou servidores da 

Secretaria de Estado de Cultura, quer na qualidade de pessoa física, quer como pessoa 

jurídica na qual sejam sócios dirigentes; 

VI - projetos que não sejam exclusiva e estritamente de natureza cultural; 

VII - projetos culturais que envolvam obras, produtos ou atividades destinados ou 

circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares; 

VIII - projetos oriundos dos poderes públicos das esferas municipal, estadual ou 
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federal, que sejam propostos por produtores privados exclusivamente como intermediários; 

IX - projetos de proponentes e de eventos que estejam inadimplentes com a 

prestação de contas e relatórios exigidos pela legislação estadual; 

X - empreendedores culturais não residentes no Estado de Mato Grosso há pelo 

menos 02 (dois) anos; 

XI - proponente que não tenha realizado a aplicação correta de recursos 

culturais; 

XII - proponente que violar resolução ou deliberação do Conselho Estadual de 

Cultura; 

XIII - entidades jurídicas com fins lucrativos; 

XIV - projetos que tenham por finalidade as atribuições de outras Secretarias de 

Estado; 

XV - projetos que excederem 20% (vinte por cento) do valor pleiteado ao FUNDO 

com despesas de mídia e divulgação do mesmo, inclusas a criação de campanha, a 

produção de peças publicitárias, gráficas, TV, rádio e outras, devendo ser detalhadas e 

reunidas no mesmo grupo de despesa; 

XVI - projetos que tenham por objetivo o mesmo evento, mesmo que sejam 

atividades paralelas, correlatas ou periféricas do referido evento. 

 

§ 1º  Caberá ao Secretário de Estado de Cultura e/ou Presidente do Conselho 

Estadual de Cultura representar junto a Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público 

Estadual, quanto às sanções civis e penais cabíveis. 

 

§ 2º  O produtor cultural não poderá apresentar projetos que denotem 

simultaneidade de proponente, ou seja, projeto em nome de pessoa física e outro projeto 

em nome de pessoa jurídica. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Tramitação dos Projetos Culturais 

 

Art. 11  Os projetos culturais apresentados nos prazos estabelecidos nos Editais 

seguirão o trâmite abaixo, obedecidas as regras legais de conformidade processual: 

 

I - protocolo na Secretaria Executiva do FUNDO; 

II - certidão negativa de débitos com o FUNDO; 

III - parecer da análise técnica; 

IV - parecer da câmara temática; 

V - apreciação do Conselho Estadual de Cultura; 

VI - publicação do resultado em Diário Oficial através de Resolução do Conselho; 

VII - contratação; 

VIII - pagamento; 

IX - acompanhamento da execução e parecer; 

X - apresentação da prestação de contas; 

XI - parecer financeiro da prestação de contas elaborado pelo Núcleo Sistêmico; 

XII - homologação do parecer de prestação de contas pelo Conselho; 

XIII - publicação em Diário Oficial. 

 

Art. 12  A Secretaria Executiva do FUNDO, antes de encaminhar os projetos 

culturais para apreciação e deliberação pelo pleno do Conselho Estadual de Cultura, fará 

uma análise dos projetos observando-se o cumprimento das seguintes formalidades: 

I - existência de parecer favorável da análise técnica; 

II - existência de parecer favorável da câmara temática; 
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III - despacho de encaminhamento para avaliação final; 

IV - parecer de deliberação do pleno do Conselho. 

 

Parágrafo único.  Caso o parecer seja desfavorável por qualquer das análises, o 

processo será imediatamente arquivado e comunicado ao proponente. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Análise e Aprovação dos Projetos Culturais 

 

Art. 13  O Conselho Estadual de Cultura fará análise somente dos projetos culturais 

considerados aptos para apreciação do pleno, ou seja, somente serão deliberados pelo 

Conselho os projetos que tiverem parecer favorável da análise técnica e câmara temática, 

tudo em conformidade com os critérios pontuados, definidos e publicados em Edital. 

 

Art. 14  Os projetos culturais que denotem seqüência, continuidade ou etapa de 

outro projeto cultural apresentado em anos anteriores, somente serão analisados se 

apresentados no nome do mesmo proponente, e cuja prestação de contas tenha sido 

devidamente apresentada e aprovada. 

 

Parágrafo único.  As festas tradicionais que tenham festeiros devidamente 

constituídos deverão ter como proponente o festeiro do ano. 

 

Art. 15  É de competência da Secretaria de Estado de Cultura a designação da 

equipe responsável pela Análise Técnica dos projetos culturais: 

 

I - a equipe de análise técnica fará uma avaliação dos projetos culturais para a 

verificação dos requisitos básicos exigidos para o enquadramento da proposta de acordo 

com os Editais publicados; 

II - a avaliação resultará em parecer técnico conclusivo sobre o projeto, podendo 

ser favorável ou desfavorável; 

III - os projetos que obtiverem parecer técnico favorável serão avaliados pela 

câmara temática e os que tiverem parecer técnico desfavorável serão imediatamente 

arquivados, nos termos do parágrafo único do Art. 12 deste Decreto. 

 

Art. 16  As Câmaras Temáticas serão compostas por técnicos especialistas em 

assuntos culturais, funcionários ou não da Secretaria de Estado Cultura, cuja competência 

compreende na análise e avaliação cultural do projeto, bem como seu alcance social, 

devendo ser manifestado através de parecer temático conclusivo assinado pelo 

Conselheiro Relator: 

 

I - a formação das Câmaras Temáticas será publicada no Diário Oficial do Estado 

de Mato Grosso; 

II - os projetos que obtiverem parecer temático favorável serão apreciados pelo 

pleno do Conselho Estadual de Cultura e os que tiverem parecer temático desfavorável 

serão imediatamente arquivados, nos termos do parágrafo único do Art. 12 deste Decreto. 

 

Parágrafo único.  O Conselheiro Relator de cada segmento cultural será definido 

por meio de sorteio, devendo o Conselheiro Relator relatar em reunião plenária, os projetos 

de cada segmento sob sua responsabilidade. 

 

Art. 17  Os projetos culturais aprovados pela análise técnica e câmara temática 

serão apreciados e deliberados pelo Conselho Estadual de Cultura. 
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§ 1º  Os projetos culturais somente poderão ser aprovados dentro dos critérios, 

pontuações e definições contidas nos editais respectivos. 

 

§ 2º  As deliberações do Conselho serão por maioria simples de voto, cabendo ao 

presidente o voto de desempate, além do voto ordinário. 

 

§ 3º  O Conselho emitirá parecer final fundamentado sobre a aprovação ou não 

de todos os projetos culturais a ele submetidos, devendo o julgamento final ser assinado por 

todos os conselheiros presentes. 

 

§ 4º  O resultado final da deliberação do Conselho será publicado em Diário 

Oficial por meio de Resolução específica. 

 

Art. 18  A formalização do incentivo cultural ao projeto aprovado dar-se-á por 

assinatura de Termo de Concessão de Auxílio ou Convênio, elaborado pelo Núcleo 

Sistêmico, tendo como signatários a Secretaria de Estado de Cultura, o presidente do 

Conselho Estadual de Cultura e o Produtor Cultural. 

 

§ 1º  Constará obrigatoriamente do Termo de Concessão de Auxílio ou Convênio, 

a dotação orçamentária dos recursos repassados. 

 

§ 2º  No ato da assinatura do Termo de Concessão de Auxílio ou Convênio para a 

execução do projeto cultural, o Secretário de Estado de Cultura emitirá ao proponente 

ofício ao Banco do Brasil S/A solicitando a abertura de conta especial, segundo termos e 

condições especificadas em normas bancárias. 

 

§ 3º  O proponente tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação da 

abertura de conta, contados do recebimento/retirada do ofício, sob pena de 

cancelamento da aprovação do projeto por ausência de manifestação da parte. 

 

CAPÍTULO X 

Do Acompanhamento e das Penalidades 

 

Art. 19  Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente 

durante e ao término de sua execução pelos técnicos e servidores da Secretaria de Estado 

de Cultura. 

 

§ 1º  A avaliação referida neste artigo compreenderá os resultados atingidos, os 

objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e realizados e a repercussão da 

iniciativa na comunidade. 

 

§ 2º  O cronograma de execução de atividades é um mecanismo de fiscalização 

da equipe de análise e acompanhamento dos projetos, e deverá ser seguido estritamente 

pelo proponente, sob pena de não aprovação da prestação de contas apresentada. 

 

§ 3º  O acompanhamento físico financeiro será procedido pela Secretaria de 

Estado de Cultura, por meio de procedimentos e formulários padronizados. 

 

§ 4º  Em função da recomendação feita no relatório de acompanhamento físico 

financeiro, que venha a detectar irregularidades na aplicação dos recursos, o Secretário de 

Estado de Cultura, poderá solicitar o bloqueio temporário da movimentação dos recursos 
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da conta específica, junto ao Banco. 

 

Art. 20  No processo de acompanhamento, sendo constatada a não execução 

do empreendimento cultural proposto, aplicação incorreta do incentivo, ação dolosa, 

fraude ou simulação, constatação de desvio de objetivos, desvio de recursos financeiros e 

materiais, não cumprimento de prazos regulamentares, e, ainda, de outras obrigações 

inerentes, o empreendedor responsável pelo projeto cultural incentivado, terá sua 

prestação de contas reprovada, ficando ainda sujeito a: 

 

I – devolução do valor total do recurso recebido; 

II – aplicação de multa em conformidade com a legislação vigente; 

III – suspensão da execução do projeto cultural, se o mesmo estiver em curso; 

IV – inabilitação aos benefícios do FUNDO; 

V – inclusão do nome do proponente no SIAF; 

VI – às sanções penais cabíveis. 

 

Capítulo XI 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 21  A prestação de contas deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, da 

seguinte forma: 

 

I - a primeira via, composta pelas cópias dos documentos exigidos pelo Termo de 

Concessão de Auxílio ou Convênio, que será protocolizada na Secretaria Executiva do 

FUNDO e retida pelo órgão; 

II - a segunda via receberá o mesmo número de protocolo da 1ª via e ficará em 

poder do produtor cultural. 

 

Parágrafo único.  Todas as folhas do processo deverão ser numeradas em ordem 

cronológica e seqüencial, autenticadas pelo produtor cultural, devendo a inclusão de 

novos documentos observar estritamente a ordem cronológica de apresentação. 

 

Art. 22  O processo de prestação de contas deverá ser composto, no mínimo, dos 

seguintes documentos, sem prejuízo de outros relacionados no Manual de Prestação de 

Contas, obedecendo à seguinte ordem: 

 

I - ofício de encaminhamento do processo; 

II - relatórios e Anexos do SIGCon, devidamente preenchidos e assinados, quando 

for o caso; 

III - extrato bancário da conta corrente específica do projeto cultural, referente ao 

período ao qual se referem os comprovantes de despesas; 

IV - cópias dos comprovantes das despesas realizadas (notas fiscais, recibos, 

cheques ou transferências eletrônicas, comprovantes de recolhimento dos tributos, etc); 

V - termo de Encerramento da Conta Corrente protocolizada no Banco. 

 

Parágrafo único.  É de responsabilidade do Núcleo Sistêmico da Secretaria de 

Estado de Cultura análise e parecer final quanto a prestação de contas, devendo o parecer 

favorável ser homologado pelo Conselho e o parecer desfavorável encaminhado à 

Secretaria Executiva do Fundo para inclusão no cadastro de inadimplência. 
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CAPÍTULO XII 

Do Conselho Estadual de Cultura 

 

Art. 23  São atribuições do Conselho Estadual de Cultura, além das demais 

prerrogativas estabelecidas em lei: 

 

I - elaborar seu regimento interno e reformá-lo, por maioria simples de votos dos 

membros efetivos; 

II - julgar os eventuais pedidos de reconsideração contra suas decisões, na forma 

prevista em seu regimento, garantida a amplitude de defesa pelos Produtores; 

IIII - receber, apreciar e deliberar sobre parecer temático e informações 

apresentadas pela Secretaria Executiva do FUNDO, bem como sobre requerimentos dos 

Produtores com projetos submetidos ao Conselho Estadual de Cultura; 

IV - homologar o parecer financeiro de prestações de contas emitido pelo Núcleo 

Sistêmico. 

 

Parágrafo único.  O Conselho Estadual de Cultura, no âmbito de sua competência 

poderá ser auxiliado por outros órgãos e entidades da Administração Pública, respeitada a 

legislação pertinente. 

 

Art. 24  O Conselho Estadual de Cultura reunir-se-á: 

 

I - ordinariamente, 06 (seis) vezes por ano, para análise e julgamento de projetos; 

II - extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

§ 1º  As Reuniões mencionadas neste artigo serão instaladas com a presença da 

maioria dos membros efetivos do Conselho, sendo as deliberações tomadas por maioria 

simples dos presentes. 

 

§ 2º  As Reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas formalmente, por 

escrito, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por iniciativa: 

 

I - do Secretário Estadual de Cultura; 

II - do Presidente do Conselho; 

III - da maioria absoluta de seus membros efetivos. 

 

§ 3º  O membro efetivo do Conselho que não comparecer a 02 (duas) Reuniões 

consecutivas ou 03 (três) alternadas será destituído de seu mandato. 

 

§ 4º  Ocorrendo a hipótese prevista no § 3º caberá ao respectivo suplente 

substituir o membro destituído, pelo período restante do mandato, devendo ser indicado 

novo suplente nos termos da Lei nº 9.078/08 e conforme dispõe o presente Decreto. 

 

Art. 25  O Conselho Estadual de Cultura será presidido e vice-presidido por um dos 

seus membros, eleitos por seus pares, sendo o presidente ordenador de despesas oriundas 

do Conselho, solidariamente com o Secretário de Estado de Cultura. 

 

§ 1º  Serão eleitos presidente e vice-presidente do Conselho aqueles que 

obtiverem a maioria simples dos votos dos membros presentes, devendo o voto ser aberto. 

 

§ 2º  O mandato do presidente e vice-presidente do Conselho é de 02 (dois) anos. 
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§ 3º  A escolha do presidente e vice-presidente do Conselho será realizada na 

primeira reunião ordinária do Conselho após o término do mandato anterior. 

 

§ 4º  Somente serão nomeados pelo Governador do Estado e tomarão posse os 

Conselheiros que estiverem adimplentes com o Estado de Mato Grosso. 

 

CAPÍTULO XIII 

Da Secretaria Executiva  

 

Art. 26  Compete à Secretaria Executiva do FUNDO: 

 

I - convocar os conselheiros para as reuniões e eventos do Conselho, bem como 

informá-los sobre o andamento dos processos; 

II - proceder à avaliação de freqüência dos conselheiros; 

III - coordenar o processo de tramitação, acompanhamento e fiscalização de 

projetos; 

IV - apoiar administrativamente o Conselho Estadual de Cultura no exercício de 

suas funções, secretariando exclusivamente as reuniões deliberativas; 

V - opinar sobre contratos, normas e outras questões pertinentes, submetidas à sua 

apreciação; 

VI - conceder prorrogação do prazo de execução de projeto cultural quando 

solicitado, havendo previsão legal; 

VII - fazer o encaminhamento dos projetos culturais analisados e deferidos técnica 

e tematicamente, para deliberação do pleno do Conselho; 

VIII - publicar no Diário Oficial do Estado, a relação dos projetos aprovados, 

através de Resolução. 

 

Art. 27  A Secretaria Executiva do FUNDO poderá requisitar a comprovação dos 

currículos culturais, mediante apresentação de documentos originais ou cópias 

autenticadas. 

 

Art. 28  Os projetos culturais incentivados pelo FUNDO, pelos produtores culturais, 

deverão ser apresentados conforme Edital do PROAC em 02 (duas) vias, de igual teor e 

forma, ficando 01 (uma) via em poder da Secretaria Executiva do FUNDO e 01 (uma) via em 

poder do Produtor Cultural, devidamente protocolizadas. 

 

Art. 29  O FUNDO, por meio da Secretaria Executiva, deverá tornar público 

obrigatoriamente através de resolução, a tabela de pontuação de projetos culturais a ele 

submetidos. 

 

Art. 30  O prazo para apresentação dos projetos ao FUNDO será de acordo com 

os editais do PROAC – Programa de Apoio à Cultura - nos termos do Art. 11 da Lei nº 

9.078/08. 

 

Parágrafo único.  Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, o Conselho 

/ou a Secretaria Executiva poderá convocar o proponente do projeto para fazer sua 

defesa. 

 

CAPÍTULO XIV 

Dos Recursos 

 

Art. 31  Os recursos destinados ao Fundo de Fomento à Cultura são constituídos 



 
 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA 

ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

67 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

das seguintes receitas: 

 

I – contribuições de empresas interessadas em participar do programa, nos termos 

do Art. 7º deste decreto; 

II – transferências à conta do Orçamento Geral do Estado; 

III – transferências da União; 

IV – auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras; 

V – doações e legados; 

VI – outros recursos a ela destinados e quaisquer outras rendas obtidas. 

 

§ 1º  Os recursos financeiros do FUNDO terão vigência anual e os eventuais saldos 

verificados no final de cada exercício devem ser automaticamente transferidos à conta do 

tesouro estadual. 

 

§ 2º  O recolhimento dos recursos destinados à constituição do FUNDO dar-se-á 

através de Documento de Arrecadação (DAR), no código de receita específica, 

previamente indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda. 

 

§ 3º  Os recursos para projetos incentivados serão repassados aos produtores de 

acordo com a dimensão e natureza do projeto cultural, em parcela única, aprovada pelo 

Conselho. 

 

Art. 32  Dos recursos do FUNDO, 50% (cinqüenta por cento) serão destinados a 

atender a política pública de cultura administrada e executada pela Secretaria Estadual de 

Cultura e, 50% (cinqüenta por cento) atenderão os projetos individuais, apresentados por 

pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Parágrafo único.  Nos projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou 

jurídicas ao Conselho Estadual de Cultura, o teto máximo para aprovação será de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) por projeto. 

 

CAPÍTULO XV 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 33  A informação pertinente ao andamento processual do projeto cultural é 

de exclusividade do proponente, e/ou seu representante legal munido de procuração 

específica com firma reconhecida em cartório, sendo vedado à Secretaria Executiva 

repassar essas informações a outrem. 

 

Art. 34  Constará obrigatoriamente em todo e qualquer material de apresentação 

e divulgação do projeto, de forma clara, de fácil percepção, salvo na época em que há 

restrição pela Lei Eleitoral, o apoio institucional do Governo do Estado de Mato Grosso e da 

Secretaria de Estado de Cultura conforme manual de identidade visual disponível no site da 

Secretaria de Estado de Cultura. 

 

Art. 35  O beneficiário fornecerá à Secretaria de Estado de Cultura todo o material 

publicitário e promocional do projeto que passará a fazer parte da memória do órgão. 

 

Art. 36  Caberá à Secretaria de Estado de Cultura em conjunto com o Núcleo 

Sistêmico de Cultura, Ciência, Lazer e Turismo elaborar Manual de Prestação de Contas que 

deverá estar disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura, o qual deverá ser 
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seguido estritamente pelos proponentes que tenham projetos aprovados. 

 

Art. 37  Os casos omissos serão resolvidos através de deliberação do Conselho 

Estadual de Cultura.  

 

Art. 38  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 39  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 

5.250, de 04 de março de 2005 e Decreto nº 111, de 13 de março de 2007. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  11  de   março   de 2009, 188º da Independência e 

121º da República. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

EI Nº 9.492, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Autor: Lideranças Partidárias 

DOE/MT, de 29/12/2010 
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Altera e acrescenta dispositivo à Lei nº 9.078, 

de 30 de dezembro de 2008  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o 

Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º Fica acrescentado § 7º ao Art. 1º, da Lei nº 9.078, de 30 de dezembro de 2008, e 

alterados os §§ 3º, 4º e 5º, do mesmo artigo, que passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

"Art. 1º (...) 

(...) 

 

§ 3º Serão deduzidos 17% (dezessete por cento) dos recursos alocados no Fundo Estadual de 

Fomento à Cultura para pagamento das despesas de Custeio. 

§ 4º Computados os valores descritos no § 3º, deste artigo, os recursos restantes serão 

destinados em partes iguais, sendo 50% (cinqüenta por cento) para atendimento da política 

cultural administrada e executada pela Secretaria de Estado de Cultura e os demais 50% 

(cinqüenta por cento) para atender aos projetos culturais, apresentados por pessoas físicas 

ou jurídicas, após análise e aprovação pelo Conselho Estadual de Cultura. 

§ 5º As verbas oriundas de Convênios, Termos de Cooperação Técnica, captação por meio 

de projetos federais de incentivo à cultura e Emendas parlamentares, serão repassadas 

diretamente ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, se tiverem como destino o 

atendimento a projetos culturais elaborados pelo segmento artístico. Caso se destinem às 

ações governamentais serão repassados diretamente à Secretaria de Estado de Cultura e 

não serão contabilizados para a divisão estabelecida nos §§ 3º e 4º, deste artigo. 

(...) 

 

§ 7º VETADO." 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/2368f377c73651d404257536004180b9?OpenDocument
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/07fa81bed2760c6b84256710004d3940/2368f377c73651d404257536004180b9?OpenDocument
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Art. 2º Fica acrescentado o inciso X, ao Art. 2º, da Lei nº 9.078, de 30 de dezembro de 2008, 

com a seguinte redação: 

"Art. 2º (...) 

(...) 

 

X - gestão da Política Estadual de Cultura, inclusive gastos com custeio do Conselho Estadual 

de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura, incluindo pessoal e respectivos encargos 

sociais. 

Parágrafo único (...)" 

Art. 3º O § 2º, do Art. 3º, da Lei nº 9.078, de 30 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 3º (...) 

(...) 

 

§ 2º O Conselho Estadual de Cultura será presidido pelo Secretário de Estado de Cultura, 

sendo que o mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, com a eleição do Vice-

Presidente dentre os membros. 

(...)" 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 

janeiro de 2010. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2010, 189º da Independência e 122º da 

República. 
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Excelentíssimos Senhores Integrantes do Poder Legislativo Mato-grossense: 

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º e 66, inciso IV, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE VETO 

PARCIAL aposto ao Projeto de Lei que "Altera e acrescenta dispositivo à Lei nº 9.078, de 30 

de dezembro de 2008", aprovado pelo Poder Legislativo em Sessão Ordinária do dia 15 de 

dezembro do corrente ano. 

A Lei nº 9.078, de 30 de dezembro de 2008, ao redefinir o Fundo Estadual de Fomento à 

Cultura do Estado de Mato Grosso, dispõe que o destino deste Fundo é "proporcionar 

suporte financeiro às atividades culturais que tenham por finalidade estimular e fomentar as 

políticas e o desenvolvimento artístico-cultural do Estado de Mato Grosso", conforme 

preleciona o § 1º do artigo 1º, deste comando legal. 

Nesta esteira das alterações que o projeto de lei carreia, constata-se o acréscimo de um § 

7º ao artigo 1º da Lei nº 9.078/2008. O comando proposto estabelece que do "total 

destinado para atendimento dos projetos culturais será aplicado no mínimo 30% (trinta por 

cento) para as atividades gospel". 

Cabe ressaltar, porém, que a alteração sugestionada, uma vez implementada, exigiria a 

utilização de verbas públicas para atendimento do comando. Isso porque, o custeio das 

atividades gospel referidas no dispositivo seria efetuado com o uso das receitas angariadas 

pelo Fundo, as quais, segundo o artigo 4º, da Lei nº 9.078/2008 são, in verbis: 

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura: 
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I - contribuições de empresas interessadas em participar do programa, observado o disposto 

no Art. 6º desta lei; 

II - transferências à conta do Orçamento Geral do Estado; 

III - transferências da União; 

IV - auxílios, subvenções e outras contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras; 

V - doações e legados; 

VI - outros recursos a ele destinados e quaisquer outras rendas obtidas. (sem grifo no original) 

Assim verificado, percebe-se que caso o parágrafo sugerido seja convertido em norma 

legal, verbas públicas serão utilizadas para o seu atendimento, o que, por conseqüência, 

acarretará lesão ao artigo 19, inciso I, da Constituição da República, o qual dispõe que: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 

ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

(...). (sem grifo no original) 

Neste sentido, o ilustre Professor José Cretella Júnior, em seu "Comentários à Constituição de 

1988" leciona enfaticamente que "O Estado brasileiro não pode, salvo exceção 

constitucional, concorrer com dinheiro, ou qualquer outro auxílio de bens materiais públicos 

para o desempenho de cultos ou igrejas." (1ª ed.., Vol. III - Forense Universitária -, pág. 1179). 

Assim, verifica-se que ao destinar recursos do Fundo Estadual de Fomento à Cultura para 

atividades gospel, a presente iniciativa despreza o disposto na Constituição da República, 

posto que é vedado ao Estado - salvo exceção mencionada no próprio dispositivo 

constitucional - concorrer com dinheiro, ou qualquer outro auxílio de bens materiais para o 

desempenho de cultos ou igrejas. 
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Há de se registrar, outrossim, que a destinação de recursos de natureza pública a atividades 

culturais típicas de um determinado culto ou religião, excluindo do benefício os diversos 

outros existentes no país, aviltaria o artigo 5º, caput da Carta Magna, comando que, ao 

disciplinar sobre direitos e garantias fundamentais determinou que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...). (sem grifo no original) 

Desse modo, abrigar em lei a proposta aventada no parágrafo 7º do projeto de lei 

significaria, também, infringir o princípio constitucional da igualdade, que apregoa que a 

Administração deve dispensar igual tratamento aos administrados que se encontram em 

idêntica situação jurídica. 

Ante essas circunstâncias, não vislumbro alternativa outra, senão a de apresentar VETO 

PARCIAL ao projeto de lei encaminhado à chancela do Poder Executivo, considerando que 

este expõe flagrante inconstitucionalidade (§ 7º do artigo 1º do projeto), motivo pelo qual 

submeto as presentes razões à apreciação dos membros desta Casa de Leis, aguardando 

sua acolhida. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossas Excelências os meus protestos de elevado 

apreço e distinta consideração. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2010. 

 

 

Fonte: http://www.marleylima.com.br/materias_view.php?Id=743&c=ICMS-MT---A-Lei-n-9492-

10-altera-a-acrescenta-dispositivo-a-Lei-n-9078-98 

 

ICMS/MT - O Decreto n. 64/2011 dispõe sobre o recolhimento da contribuição ao Fundo 

Estadual de Fomento à Cultura por contribuinte mato-grossense, no exercício de 2011, 

divulga o limite global anual para a referida contribuição e dá outras providências. 

DECRETO Nº 64, DE 27 DE JANEIRO DE 2011. 
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DOE/MT, de 27/01/2011 

 

Dispõe sobre o recolhimento da contribuição 

ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura por 

contribuinte mato-grossense, no exercício de 

2011, divulga o limite global anual para a 

referida contribuição e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO a 

necessidade de se disciplinar o recolhimento por contribuintes mato-grossenses da 

contribuição ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, de que trata a Lei n° 9.078, de 30 de 

dezembro de 2008, regulamentada pelo Decreto n° 1.842, de 11 de março de 2009; 

 

CONSIDERANDO, também, a necessidade de se divulgar o limite global anual para a 

referida contribuição, fixado nos termos do inciso IV do § 2º do artigo 6º da invocada Lei n° 

9.078/2008; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Respeitados os limites previstos nos parágrafos deste artigo, bem como no artigo 2º, o 

contribuinte mato-grossense do ICMS, no exercício de 2011, poderá ser autorizado a efetuar 

contribuição ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, mensalmente, em valor equivalente 

a até 30% (trinta por cento) do ICMS apurado e devido no período de referência, com o 

objetivo de estimular e fomentar as políticas e o desenvolvimento artístico-culturais do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 6º da Lei n° 9.078, de 30 de dezembro de 2008. 

 

§ 1º Para fins do disposto na alínea a do inciso II do artigo 7º da Lei n° 9.078/2008, fica 

estimado em 14.120.426,00 (catorze milhões, cento e vinte mil e quatrocentos e vinte e seis 

reais) o limite global anual da contribuição de que trata este artigo, destinada ao Fundo 

Estadual de Fomento à Cultura, respeitados, ainda, os seguintes limites mensais: 

 

I – janeiro a novembro de 2011: R$ 1.176.702,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil, 

setecentos e dois reais), em cada mês; 

 

II – dezembro de 2011: R$ 1.176.704,00 (um milhão, cento e setenta e seis mil, setecentos e 

quatro reais). 
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§ 2º A contribuição a que se refere o caput será recolhida por meio de Documento de 

Arrecadação – DAR-1/AUT, mediante utilização do código de receita 7978 – Contribuição 

ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, observado o mesmo prazo determinado para 

recolhimento do ICMS devido, conforme legislação pertinente. 

 

§ 3º O recolhimento intempestivo da contribuição ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura 

implicará a adição dos acréscimos legais incidentes para o recolhimento em atraso do 

ICMS, inclusive penalidades previstas por igual infração, conforme disposto na Lei nº 7.098, 

de 30 de dezembro de 1998, e suas alterações. 

 

Art. 2º Sem prejuízo dos limites estabelecidos em consonância com o artigo anterior, a 

Secretaria de Estado de Fazenda editará portaria para determinar os segmentos/setores 

econômicos autorizados a optarem pela efetivação da contribuição ao Fundo Estadual de 

Fomento à Cultura, bem como os respectivos percentuais, que não poderão ser superiores 

ao limite máximo mencionado no artigo 1º. 

 

§ 1º Até que seja editada a portaria referida no caput deste artigo, constituirão receita do 

Fundo Estadual de Fomento à Cultura os valores advindos de créditos outorgados às 

concessionárias de energia elétrica, os quais serão utilizados, exclusivamente, como 

dedução do valor do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, em decorrência do 

fornecimento de energia elétrica, conforme estatuído no presente decreto, obedecidas as 

demais disposições pertinentes da legislação tributária. 

 

§ 2º O montante mensal da dedução autorizada no parágrafo anterior não poderá superar 

a 10% (dez por cento) do saldo devedor do ICMS apurado pelo contribuinte no mês de 

referência, vedada a utilização de eventual excesso em mês posterior. 

 

§ 3º A redução e abatimento do valor do ICMS devido no período, será efetivada, somente 

em razão da quitação da parcela da contribuição referente ao mesmo período. 

 

Art. 3º Transitoriamente, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a acolher e 

processar valores advindos de contratos sob parcelamento, pactuados sob a égide da Lei 

n° 8.257, de 22 de dezembro de 2004, desde que estejam, formalmente, sendo adimplidos 

pelo contribuinte-financiador. 

 

Parágrafo único Para atendimento ao preceituado no caput deste artigo, a Secretaria de 
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Estado de Cultura deverá, tempestivamente, prestar informação à Secretaria de Estado de 

Fazenda, indicando a relação dos contratos pendentes. 

 

Art. 4º Cabem a Secretaria de Estado de Fazenda a arrecadação e a fiscalização da 

contribuição ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura, podendo lançar, de ofício, a 

contribuição devida e apurada com base nos mecanismos, controles e informações 

mantidos ou disponibilizados à Administração Tributária, pertinentes às operações 

promovidas pelo optante. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2011. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 27 de janeiro de 2011, 190o da Independência e 123° da 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Cultura de Mato Grosso sofre de “Síndrome de Peter Pan” 



 
 

CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA CULTURA 

ATO Nº 03/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

77 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 Desde o começo dos anos 90, quando começaram as reuniões do Fórum 

Permanente de Cultura, começaram também a serem elaboradas as primeiras “cláusulas” 

da ex-lei Hermes de Abreu. A “novela do funcionamento” da lei demorou muitos anos. 

Naquela época, aconteceram muitas brigas e somente a classe artístico-cultural foi quem se 

desgastou. Deu a “cara a tapa”, sofreu muita indignação para conseguir a aprovação do 

projeto de lei nº 5.893 - A -12/12/91 e a renúncia fiscal de 3% para patrocínio e 1,5% para 

incentivo, homologada pelo ex-governador Jaime Campos em 13/01/92. Depois vieram as 

alterações (lei nº 6.913 de 04/07/97 e lei nº 7.042 de 15/10/98), afora decretos e portarias que 

arrastaram a lei de incentivo até o final da década.      

  A lei Hermes de Abreu carregava o nome do ex-deputado que foi o autor e relator 

do projeto (elaborado junto com o Fórum). Foi uma conquista que a classe conseguiu a 

duras penas no começo da década. Não me lembro de ter tido apoio de nenhuma 

prefeitura, sociedade civil organizada ou outras classes. O objeto da lei era bem claro: 

beneficiar o artista e o produtor cultural na sua produção.       

 Por muito tempo, a classe andou “com pires na mão” (carta aprovada) pelo 

Conselho Estadual de Cultura em busca do recurso permitido pela lei. Aos poucos essa 

prática tornou-se meio de especulação de contadores de empresas, empresários, 

prefeitura, TVs, políticos, promoters e outros. 

 No começo do novo milênio, a especulação atingia o patamar insuportável, pois 

não havia limites para captação de recursos e um decreto limitou os projetos fixando o teto 

máximo de R$ 150.000,00 e mais uma lei veio para enquadrar a de nº 7.576 de 18/12/2001. 

 Fui eleito conselheiro na gestão 2001/2002 e fiquei até agosto de 2002, pois, não 

aceitei ser manobrado para especulação da politicagem e renunciei. 

 Em 2003, o Congresso Nacional aprovou o § 6º do art. 216 da Constituição Federal, 

que ficou com a seguinte redação:  

 

  Art. 216....... 

 

  § 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o 

financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no 

pagamento de: 

  I - despesas com pessoal e encargos sociais; 

  II - serviço da dívida; 

  III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 

  aos investimentos ou ações apoiados. 

 

 Muitos projetos foram beneficiados com a lei Hermes de Abreu e outros foram criados 

antes desse artigo como a Festa Internacional do Pantanal (1993), o Festival de Cinema 

(1993), a Micarecuia (1997), o Rasqueart (1998), o Calango (2001) e os que já existiam como 

o Salão Jovem Arte, o Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães e o Festival 

Internacional de Pesca. 

 Olhando direito vemos que muitos deles são de cunho turístico e não cultural. Além 

disso, os recursos da lei foram desviados para pagar eventos de artistas nacionais em 

detrimento aos artistas locais, contrariando o objetivo da lei desde o começo. 

 Em 2004, já no governo Blairo Maggi, a desgastada lei Hermes de Abreu nº 5.893 - A 

de 12/12/91 é revogada e nasce das cinzas a lei nº 8.257 de 22/12/2004, que instituiu o 

Fundo Estadual de Cultura de Mato Grosso, cujos recursos são gerenciados pela Secretaria 

da Fazenda. Por um lado foi bom, pois acabou com a especulação dos lobistas como 

deixou bem claro o governador Silval Barbosa na reunião do Fórum que aconteceu no Hotel 

Mato Grosso Palace no dia 09 de Setembro do ano passado, durante a sua campanha, mas 
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o novo sistema não ficou livre do tráfico de influência política, pois, o controle ficou nas 

mãos do governo e os apadrinhados é que começaram a especular.  

 No bojo da nova lei de fomento, nasceram vários projetos importantes para a 

comunidade como a Orquestra Sinfônica de Mato Grosso, a Big Band do Estado e a  

Literamerica. Parecia que o setor estava tomando um rumo. Para onde se olhava via-se o 

empenho da cultura cuidando do patrimônio histórico, nos eventos, via-se a participação 

de grandes nomes da cultura nacional, como o Ministro Gilberto Gil. O ex-governador Blairo 

Maggi chegou a afirmar em entrevista que “... a Secretaria de Cultura do Estado era a única 

que não lhe trazia problemas”.  

 Nessa onda de magnitude proferida pelo governador, provoca uma demanda de 

projetos inexpressivos e as prefeituras, que entram com vários projetos de festas de santo, 

são as que mais especulam a nova lei. As produções dos “Autos de Natais e da Paixão de 

Cristo da vida” pagaram cachês caríssimos aos artistas das novelas da Rede Globo. 

Grandes somas do dinheiro da lei são gastos para fazer um Ato de Natal repetitivo e que 

não contribui em nada para a cultura, pois é um evento desgastado pelo mundo todo e o 

Nordeste já consagrou esse evento no seu calendário turístico. Afora tudo isso, ainda é 

proibido pela Constituição Federal. Veja:  

 

 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

 I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

 funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou  aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público; 

 

 O poder público não pode apoiar religião nenhuma no Brasil, pois o nosso Estado é 

laico. Se o fizer, desobedecerá a Constituição e terá que dar apoio às religiões evangélicas, 

africanas, indígenas, espíritas, muçulmanas e tantas outras. Estaríamos gastando dinheiro 

com coisas que não precisam de incentivo e nem promoção, tão pouco de política, pois o 

exercício do sentir das religiões é, antes de mais nada, um exercício individual de cada 

pessoa e qualquer propaganda ou insinuação a respeito do credo do próximo é alienação 

e politicagem. Cada um tem seu Deus e garanto que não precisa do Deus do outro. A festa 

religiosa é apenas promoção de religião. Para quem não sabe, a cultura é que deu origem 

a religião, mas isso não quer dizer que o dinheiro público tem que ser gasto com festa de 

santo católico ou festival gospel, encontro de seita espírita, etc. Quero que entendam que 

não estou criando picuinha contra as festas de santo tradicionais da comunidade. Estou 

colocando a nossa realidade diante da Carta Magna do país. Se a Constituição Federal 

não estiver em concordância, então temos que mudá-la, pois, quem faz as leis da 

Constituição somos nós. 

 

 

 Quando acaba “o pó mágico de pir-lin-pin-pim” 

 

 Em 2008, muda o Secretario de Cultura, João Carlos Vicente Ferreira e o da Fazenda 

Waldir Júlio Teis e, respectivamente, entram na Cultura o escritor Paulo Pitaluga e na 

Fazenda Éder Moraes. Ao mesmo tempo, surge uma nova lei de incentivo à cultura (lei nº 

9.078 de 30/12/2008 e os decretos nº 1.842 e 1.863/2009). Essa nova lei institui a repartição da 

renúncia fiscal com pagamento de pessoal da Secretaria de Cultura, que é inconstitucional 

(CF, art. 216, acima citado), e restringe o valor dos projetos num nível abaixo do mínimo. 

Muitos eventos importantes e empreendimentos culturais do próprio governo (Big Band do 

Estado) são prejudicados. Vejam só a lista dos outros eventos coibidos: Salão Jovem Arte, 

Festa Internacional do Pantanal, Festival de Cinema de Cuiabá, Literamerica. A Orquestra 
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do Estado sobreviveu graças ao esforço do maestro Leandro Carvalho que conseguiu 

“segurar as pontas” e manter a orquestra o que lhe custou muito caro. Muitos músicos 

saíram, pois a efetivação dos mesmos não aconteceu até hoje. O festival Calango também 

conseguiu manter-se graças ao esforço do produtor Pablo Capilé, que gerenciou o evento 

através do Espaço Cubo, pois, o criador do evento, Caio Costa, nem está morando mais em 

Cuiabá. O Festival de Cururu Siriri, evento de iniciativa da Secretaria Municipal, também 

sofreu desgaste e se não fosse a persistência da comunidade folclórica, já teria exaurido. Os 

Festivais de Inverno da Chapada e de Pesca de Cáceres perderam o perfil e estão nas 

mãos de promoters especuladores, que só querem trazer artistas nacionais que estão “na 

oferta” ou que contribuem para a baixa qualidade cultural e para o analfabetismo da 

comunidade (que saudade da ex-secretária Yeda Marli). 

 A nova gestão municipal encabeçada pelo ex-prefeito Wilson Santos, tirou todo 

apoio do projeto Rua do Rasqueado (para quem não sabe, tal projeto foi idealizado por 

mim em 1993, na gestão do finado ex-prefeito e ex-governador Dante de Oliveira). Esse 

evento foi realizado na primeira etapa em 1993 e 1994 e ficou parado por 10 anos e no final 

da gestão do ex-prefeito Roberto França em 2004, quando então na época o Secretario 

Justino Astrevo reativou o projeto. Em 2005, foi custeado totalmente pela Secretaria Estadual 

de Cultura e de Turismo. Coibido em 2006 pela Secretaria Municipal de Cultura em 

detrimento a outros eventos inexpressivos, sendo que o projeto Rua do Rasqueado é um dos 

mais antigos da Secretaria Municipal e que teve a responsabilidade maior pelo “boom” do 

rasqueado nos anos 90. Foi um total de 154 eventos ao longo desses anos. Os eventos 

haviam se transformado em um costume para os freqüentadores. 

 Nunca houve empenho de nenhum governo para uma política séria para a cultura 

do Estado. Tudo que começa, logo acaba não tem continuidade, principalmente os 

eventos antigos acima citados, que já deveriam ter recurso previsto por lei e enquadrado no 

seu respectivo setor (no caso os de caráter turístico). Cada município deveria cuidar de suas 

festas e se solicitasse trabalho de artistas regionais através do Conselho Estadual de Cultura, 

pagasse o seu valor colocado no projeto e deixasse de desviar dinheiro da Cultura para 

pagar promoters especuladores e promover nome de político do local. Isso tiraria a tensão 

de cima dos Secretario de Cultura do Estado e Conselheiros (que trabalham de graça), 

obviamente o orçamento real do ano seria bem colocado. Por outro lado, os produtos 

como CDs, vídeos, livros, artesanatos etc. seriam feitos com mais qualidade. As 

performances de shows regionais teriam melhores produções. 

  O que se observa hoje é que dos 100% da renúncia fiscal anual, 50% fica para 

pagamento de pessoal, a outra metade é para “projetos culturais” a grande parte vai 

promover eventos de prefeituras e festas de santos e a “quirera” fica para os artistas e 

produtores culturais (os que lutaram por quase dez anos para conseguir a renúncia fiscal). 

 O Fórum Permanente de Cultura “deixou de ser permanente” há muito tempo e 

somente este ano é que está se reunindo com a classe para fazer eleição do Conselho 

(antes, se reunia para discutir e dar parecer sobre qualquer acontecimento ou transtorno no 

patrimônio histórico que acontecia em Cuiabá e no interior).   

 Temos uma Copa do Mundo daqui a três anos e essa falta de sedimentação e 

crescimento no setor da cultura é muito importante, posso dizer que é tão importante 

quanto a própria Copa (basta lembrar-se da última Copa na África do Sul). E o que se vê 

hoje no setor é uma “criança que se recusa a crescer e ter responsabilidades”, tudo por 

falta de uma política séria de interesse governamental em acreditar que o Estado não é só 

um celeiro do agronegócio e que a cultura da Baixada Cuiabana tem muito pra mostrar 

para o Brasil e para o mundo. Parar com essa idéia de ver o Estado como “agropastoril e 

madeireiro”. Precisamos de indústrias para vender o produto interno bruto pronto e deixar de 

ser visto como “Chapada e Pantanal” pelos turistas e “paraíso do agronegócio” (não paga 

imposto) pelos empresários de fora. 
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 Para o novo governo e os novos conselheiros que estão entrando, peço-lhes que 

analisem a situação e revejam tudo isso, eu estarei junto com todos vocês para trabalhar e 

sair da “Terra do Nunca Jamais do Cerrado”.  Vamos ser coerentes com as ações do setor 

cultural e que tenha direcionamento certo de recursos. Quanto aos projetos ditos 

“institucionais” já está em tempo de sedimentação e continuidade com recursos 

programados no orçamento anual. Mas se for pra continuar desse jeito é preferível acabar 

com a renúncia fiscal e obviamente com a Lei de Incentivo. Não está mais servindo para a 

Cultura e muito menos para os artistas e produtores culturais como já explanei neste texto. 

Será um “salve-se quem puder na Terra do Nunca Jamais do Cerrado”. Menos uma pasta 

pra pagar, pois ela só existe por causa da Lei de Incentivo e da renúncia fiscal anual que é 

facultado como diz a lei, não é obrigatório fazer a renúncia anual.  

 

 

 

 

 

 

        GUAPO 

 

 


