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RECOMENDAÇÃO 003/2018 – CONSELHEIRO TIAGO DE OLIVEIRA QUINGOSTA 

DE SOUSA 

Objeto: Diagnóstico e encaminhamentos para eficácia da Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Amapá, com diagnóstico. 

Fundamento Legal: art. 10, V; 43, V, 61, III, da Lei Estadual nº 2.137/2017 (Lei do Sistema 

Estadual de Cultura do Amapá); Lei Estadual nº 0777 de 14 de outubro de 2003 (Lei de 

Incentivo à Cultura do Estado do Amapá) e suas alterações; Decreto nº 0221 de 07 de fevereiro 

de 2006 (Regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Amapá) e Indicação nº 

001/2011 – CEPC/AP. 

Processo n.º 016/2018  

 

Trata-se de recomendação objetivando o diagnóstico e encaminhamentos para eficácia 

da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Amapá. 

 

QUADRO GERAL 

 

Primeiramente, cumpre destacar que, no Estado do Amapá, existe uma legislação de 

incentivo que não faz referência a fundos, sistemas ou programas, na qual se relacionam 

aspectos de renúncia fiscal; alocação de recursos de empresas mediante doação ou patrocínio. 

No Amapá, embora exista uma legislação anterior, Lei nº 105, de 8 de setembro de 

1993, esta não vingou, a experiência iniciada com a Lei nº 777 de 14 de outubro de 2003, , do 

mesmo ano, é mais recente e já alcança a fase de regulamentação. Essa Lei sofreu alterações, 

estabelecidas na Lei nº 912, de 1º de agosto de 2005, no que se refere à delimitação de 

percentuais de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 4% e 5%, limites por faixas de recolhimento mensal do 

ICMS de empresas, potenciais patrocinadoras. Além disso, outras exigências da situação legal 

das empresas ante o fisco estadual constam das alterações. As evidências relativas a prazos 

apontam para a percepção de que, no Amapá, o processo de regulamentação e implantação do 

incentivo fiscal à cultura, mediante lei de incentivo, encontra-se em atraso, com a legislação 

mais abrangente e inovadora datada de agosto de 2005. 

Apesar do quadro acima, são notórios os avanços que a legislação de incentivo fiscal à 

cultura do Amapá apresenta, abarcando disposições com conceitos e linguagens muito mais 

adequados aos setores do fisco estadual, isto é, mostra uma linguagem que não apenas se 

relaciona à área da Cultura, o que demonstra um diálogo coordenado do Estado, entre cultura e 

fisco. 

Em resumo a Lei nº 777, de 14/10/2003 tem como finalidade o aumento da quantidade 

e realização de projetos culturais no Amapá. 

 

QUADRO ESPECÍFICO 

 

São os dispositivos específicos da Regulamentação da Lei e da própria que emperram 

o seu funcionamento. Sobre estes, a análise que segue: 

 

a) Comissão Técnica de Análise de Projetos – CTAP 

 

O art. 4º, paragrafo único, 7º, §2º, art. 8º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 27 e 29, §1º do 

Decreto nº 0221/2006 (Regulamento da Lei de Incentivo à Cultura do Amapá) criam/ 

estabelecem a Comissão de Técnica de Análises de Projetos – CTAP, ligada à extinta Fundação 
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Estadual de Cultura e sucedida pela Secretaria de Estado da Cultura. Seria ela, pelo decreto, a 

responsável pela pré-análise de projetos culturais. 

Ocorre que, os artigos 3º e 4º da Lei de Incentivo (alterada pela Lei nº 912/2005), 

versam que a o parecer prévio deve ser do Conselho Estadual de Política Cultural, instaurando-

se o conflito de competência entre os órgãos responsáveis pela análise, aprovação e emissão de 

Certificado da Lei. 

Cediço é que um Decreto não pode sobrepor-se à Lei de Incentivo, portanto, 

recomenda-se a revogação (seja total ou parcial) de todos os artigos relativos à CTAP. 

 

b) Lucro Real 

 

Para patrocinar por meio da lei de incentivo, é preciso adotar regime de tributação por 

lucro real. Quem opera pelo Simples Nacional ou por lucro presumido (modalidades que, para 

micro e pequenas empresas, às vezes significam pagar menos imposto e ter menos trabalho 

com contabilidade) não tem esse direito.  

A Lei de Incentivo à Cultura do Amapá repete a proibição em seu artigo 11 (alterado 

pela Lei nº 912/2005). 

Ocorre que, recentemente, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou proposta 

que autoriza o recebimento dos incentivos fiscais previstos na chamada Lei Rouanet por 

empresas tributadas pelo lucro presumido. O incentivo era assegurado apenas a grandes 

empresas, optantes pela tributação sobre o lucro real. Tem-se aí uma tendência que permite a 

maior participação de empresas menores, gerando a efetividade da lei. 

Para que se opere tal mudança, recomenda-se a alteração da própria lei de incentivo, 

quanto à proibição, o que será possível apenas com a iminente mudança na legislação federal. 

. 

c) Percentagens de Dedução 

 

É sabido que a Lei de Incentivo à Cultura do Amapá data do ano de 2003, tendo sido 

inspirada na Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Pela defasagem do tempo e por 

adotar percentuais inspirados na realidade de outro Estado, necessário o estudo se tais 

percentuais não acabam por inviabilizar o patrocínio, ao não se adequarem à realidade fiscal 

local. 

Desta feita, recomenda-se o envio de ofício à Secretaria Ajunta da Receita do Estado 

do Amapá, para estudo sobre a adequação das percentagens de incentivo à realidade local. 

 

d) Patrocinadores 

 

Há ainda, quando se trata de financiamento através de leis de incentivo, um recuo 

significativo dos patrocinadores, geralmente porque: 1.  Têm uma visão do projeto cultural 

como caridade; 2. São raros os responsáveis internos que entendem as necessidades da empresa 

como um todo. 3. Há um excesso de preocupação, geralmente pela área fiscal e contábil. O 

medo é de ser percebido pelo governo. Eis a principal razão; 4. A maioria das empresas tem 

medo de investir em projetos culturais por acreditar que isso exige um recurso milionário. 5. 

Muitas vezes a política da empresa não facilita o acesso. Os excessos de processos burocráticos 

acabam restringindo o acesso ao benefício. 

Investir em projetos culturais pode trazer um duplo benefício para as empresas: 

divulgar sua imagem e abater gastos com Impostos específicos.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/106458/lei-rouanet-lei-8313-91


 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL DO AMAPÁ – CEPC/AP 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL DO AMAPÁ – CEPC/AP 

Tel.: (96) 3212-1130/3212-1110 – Macapá-Amapá 

Av. Profª Cora de Carvalho, 1842 – Centro 

Recomenda-se, assim, a “sensibilização” dos patrocinadores sobre o seu efetivo 

benefício com o mecanismo das leis de incentivo, através de seminários, diálogos, fóruns e 

demais instrumentos de discussão.  

 

e) Artistas, Produtores e Agentes Culturais 

 

A ausência de cursos de formação e capacitação em projetos, voltados aos artistas, o 

que poderia ocorrer através do Programa Estadual de Formação na Área da Cultura – 

PROEFAC, criado através da Lei do Sistema Estadual de Cultura, prejudica o acesso à Lei nº 

777 de 14 de outubro de 2003 (Lei de Incentivo), ainda mais em um cenário como o Amapá, 

em que existem poucas empresas especializadas em captar e/ou assessorar os artistas em sua 

busca de doações/patrocínios das leis de incentivo. 

A profissionalização dos gestores, artistas e produtores, além de desburocratizar o 

processo da lei de incentivo, garante a confecção de projetos que atentem à legalidade, 

possibilitando a sua aprovação pelo Conselho Estadual de Política Cultural. 

Recomenda-se, para tanto, a implementação do Programa Estadual de Formação na 

Área da Cultura – PROEFAC, para capacitações dos Artistas, Produtores e Agentes Culturais. 

 .    

 

Por derradeiro e por todo o exposto, recomendo à reformulação em plenária do 

Decreto nº 0221 de 07 de fevereiro de 2006 (Regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura do 

Estado do Amapá), da Própria Lei de Incentivo efetivando-se as medidas suprarecomendadas, 

após, deve-se encaminhar as alterações às autoridades competentes. 

 

Esta é a recomendação. 

 

Macapá-AP, 18 de julho de 2018. 

 

 

 

Tiago de Oliveira Quingosta de Sousa 

Conselheiro de Cultura 


