
 
 

 
PL 004/2002 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
 
A Lei de Incentivo à Cultura do Município de São Paulo está completando 11 anos de 
existência. Sua criação foi fruto de ampla mobilização de empreendedores, artistas e 
agentes culturais da cidade, com o propósito de estimular o empresariado a utilizar em 
incentivos à cultura parte do valor que seria destinado ao pagamento do IPTU e ISS. A 
Lei, portanto, viria reforçar o já minguado orçamento do Estado para o setor, preenchendo 
um vazio cultural que era fruto do desmantelamento de entidades de apoio à cultura, 
patrocinado pelo Governo Collor. 
 
Após mais de 10 anos de vigência, ainda não foi realizado um estudo dos resultados desse 
dispositivo legal. Certamente o volume de recursos mobilizados ativou algumas áreas da 
produção cultural, o que possibilitou uma maior qualificação da mesma e contribuiu para 
a expansão do mercado cultural. No entanto, é evidente que a Lei não democratizou o 
acesso dos pequenos empreendedores - em especial aqueles que não dispõem de recursos 
mínimos para viabilizar seus projetos - nem estimulou as dinâmicas culturais emergentes 
entre os grupos socialmente excluídos. 
 
A cidade de São Paulo mudou muito nestes anos de vigência da Lei: cresceram os índices 
de exclusão, o Estado reduziu o raio de ação efetivo das políticas sociais e tornou-se 
marcante a presença de novos atores culturais - uma verdadeira explosão vital 
caracterizada pelo crescimento de grupos, espaços e ações e pela expressiva multiplicação 
de movimentos sociais de cultura. Observa-se ainda a afirmação de um ativo terceiro 
setor, que desenvolve cada vez mais atividades artístico-culturais e importantes trabalhos 
relativos aos valores educativos-culturais e humanos. 
 
Concluímos que há uma necessidade premente de criar uma nova Lei de Incentivo à 
Cultura, capaz de responder aos desafios postos pelo desenvolvimento cultural da cidade 
de São Paulo e que, ao mesmo tempo, aproveite a experiência acumulada durante a 
vigência da Lei atual. 
 
Assim, destacamos alguns aspectos presentes na filosofia deste projeto de lei: 
- A ampliação do conceito de cultura presente na Lei 10923, de 30 dezembro de 1990, 
para além da expressão artística: cidadania cultural, desenvolvimento cultural, valores 
humanos, processos educativos na cultura, etc.; 
- A democratização do acesso aos benefícios da Lei, possibilitando o apoio à dinâmica de 
circuitos culturais mais abrangentes através, principalmente, da dinamização do Fundo 
Especial de Promoção das Atividades Culturais - FEPAC; 
- O estímulo à participação de novos incentivadores, com a ampliação da renúncia fiscal 
para investimento nos projetos culturais incentivados e do limite de abatimento do 
IPTU/ISS de 20% para 30 %; 



- A análise do mérito dos projetos, quanto à sua contribuição real e potencial para as 
dinâmicas culturais da cidade de São Paulo; 
 
- Maior transparência quanto à utilização dos recursos, a partir da criação de uma 
secretaria técnica que produza informações e viabilize a fiscalização e avaliação de 
resultados; 
- A integração do Conselho Municipal de Cultura no sistema decisório da Lei de 
Incentivo à Cultura; 
- A garantia de devolução social do produto cultural financiado; 
- O envolvimento efetivo das empresas no apoio à diversidade das dinâmicas culturais da 
cidade; 
- A possibilidade de propor mecanismos para a desburocratização dos procedimentos de 
acesso à lei. 
 
Acreditamos que a partir das modificações propostas, a Lei de Incentivo à Cultura poderá 
ganhar uma força renovada e contribuir para a democratização e a construção da 
cidadania cultural na cidade de São Paulo. 


