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APRESENTAÇÃO

Estamos diante de uma conquista histórica da
nossa cultura. A LICC é um divisor de águas
para o Espírito Santo, na geração de emprego e
renda e na possibilidade de fazer e difundir
cultura, valorizando nossa diversidade
A criação de uma Lei de Incentivo, agora, amplia
os investimentos e diversiﬁca o mecanismo,
atingindo e impactando mais o território.
O investimento em cultura impacta
positivamente uma ampla cadeia produtiva,
para além do setor criativo e de maneira
dinâmica e distributiva. Retornando a
sociedade.
Criamos esta breve cartilha de lançamento para
trazer as principais características da Licc, tirar
as dúvidas e convidar criativos, contadores,
advogados, empresários, artistas, coletivos,
entre outros a serem multiplicadores dessa
ótima nova para a cultura capixaba.
Fabricio Noronha Fernandes
Secretário de Estado da Cultura

O QUE É A LICC?
A Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC)
é um mecanismo de incentivo ﬁscal
estadual para a cultura, que funciona por
meio da concessão de crédito presumido do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS. A operação é em parceria
da Secretaria da Cultura (Secult) e a
Secretaria da Fazenda (Sefaz).
A concessão do crédito presumido para a
empresa patrocinadora é de 100% do valor
repassado ao projeto aprovado, a partir do
mês seguinte ao aporte.
A cada ano é deﬁnido o montante destinado
à renúncia ﬁscal para projetos culturais. O
valor autorizado será, no mínimo, o mesmo
do ano anterior. Para 2022, estão previstos
R$ 10 milhões.

Instrução Normativa Completa:
https://secult.es.gov.br/instrucao-normativa

INSCRIÇÕES
Todo ano, as inscrições de projetos serão
realizadas do primeiro dia útil de fevereiro
ao último dia útil de novembro através do
Mapa Cultural ES.
A Comissão julgadora da LICC é
permanente, de modo que a habilitação de
propostas acontece durante todo o período
de inscrição, com uma primeira leva de
projetos habilitados já em março de 2022.

Inscrições dos projetos:
https://mapa.cultura.es.gov.br/oportunidade/265/

PLANO ESTADUAL
DE CULTURA
1.3.1 Criar mecanismos que ampliem os
recursos para a Cultura através da
articulação com o governo federal,
instituições e empresas públicas
e privadas, nacionais e internacionais.

IMPACTO E IMPORTÂNCIA
SETOR CULTURAL E CRIATIVO
_ Fortalecimento da cultura nos territórios
_ Projeção dos artistas locais;
_ Circulação – local, nacional,
internacional;
_ Democratização do acesso à população;
_ Postos de trabalho: geração de renda
e trabalho para toda a cadeia produtiva.

SETOR PRODUTIVO
_ Valores: compromisso da empresa com o
bem estar da sociedade;
_ Presença e visibilidade da marca;
_ Estratégias de ativação de produtos;
_ Relação com as comunidades de atuação;
_ Experiência e contato com seu público;
_ Responsabilidade social.

Empresas
Patrocinadoras

Produtores
Culturais (CNPJ)
Gov ES
SECULT/SEFAZ

PERFIL DOS PROJETOS
O LICC é aberta a todo e qualquer formato
ou linguagem cultural. Tem uma natureza
transversal, abrangente e plural.
Podem participar:
_ projetos de médio e grande porte: shows,
ﬁlmes, festas, mostras, feiras e festivais;
_ planos anuais: espaços e temporadas
grupos estáveis;
_ salvaguarda do patrimônio imaterial;
_ revitalização do patrimônio arquitetônico.
entre outros.

VALOR POR PROJETO
Os projetos respeitam limite por projeto em
torno do total anual destinado à Licc.

Patrimônio Arquitetônico:

10% = R$ 1 milhão (em 2022)
Demais projetos:

5% = R$ 500 mil (em 2022)

LIMITE DE ICMS
DISPONÍVEL
O limite disponível para dedução ﬁscal por
empresa está vinculado ao montante
recolhido no ano imediatamente anterior.

Grupo

ICMS recolhido
(exercício anterior)

montante
disponível
para
investimento

5%

01

R$ 50.000.000,01
em diante

02

entre
R$
20.000.000,01
até
R$ 50.000.000,00

10%

03

entre
R$
1.000.000,01
até
R$ 20.000.000,00

15%

04

até
R$ 1.000.000,00

20%

PASSO A PASSO PROJETO E PATROCÍNIO

1

Inscrição dos Projetos na
Plataforma Mapa Cultural

2

Análise e habilitação
das propostas pela Secult

3

Emissão do Termo de
Patrocínio junto a empresa
apoiadora

4

Validação do patrocínio
pela Sefaz.

5

Depósito em conta
especíﬁca do projeto por
parte da Patrocinadora.

PASSO A PASSO PROJETO E PATROCÍNIO

6

Patrocinadora lança o recurso
depositado como crédito e o
abatimento integral já ocorre a
partir do mês seguinte.

7

Início da Execução do Projeto,
observando o Manual de aplicação
das marcas da Secult.

8

Registro e Relatório de Execução
do Projeto, sempre com
acompanhamento da Secult.

9

Entrega, análise e aprovação
da Prestação de Contas.

CONTEÚDO EXCLUSIVO
A TVE produziu em parceria com a Secult e
a Findes um material exclusivo para o
lançamento da Licc disponível no youtube.
Além de informações gerais, temos o
bate-papo “Cultura como investimento”,
com a participação dos representantes da
Oi Futuro, Luciana Adão; do Instituto EDP,
Dominic Schmal; e da ArcelorMittal,
Jennifer Santos.
No encontro, foram apresentados dados e
experiências de investimentos das
empresas em relação aos ﬁnanciamentos
de projetos culturais, além de serem
respondidas dúvidas do público.

Link do vídeo:
https://youtu.be/p68POFJdp8Y

CALENDÁRIO DE
LANÇAMENTO
02/02 – 8h – Vitória
LOCAL: FINDES
Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 2053
- Santa Lúcia.

08/02 – 8h – Colatina
LOCAL: SESI – COLATINA
Endereço: Rodovia do Café Gether Lopes de
Farias, 175 - Morada do Sol. LINK DE INSCRIÇÃO

09/02 – 8h – Linhares
LOCAL: SESI – LINHARES
Endereço: Av. Filogônio Peixoto, 728 - Aviso.
LINK DE INSCRIÇÃO

10/02 - 8h – São Mateus
LOCAL: SESI – SÃO MATEUS
Endereço: R. Dom José Dalvit, 100
- Santo Antônio. LINK DE INSCRIÇÃO

15/02 – 8h – Aracruz
LOCAL: SESI – ARACRUZ
Endereço: R. Ephifânio Pontin, 985
- Vila Nova. LINK DE INSCRIÇÃO

16/02 – 8h – Cachoeiro
LOCAL: SESI – CACHOEIRO
Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 975 –
Alto Monte Cristo LINK DE INSCRIÇÃO

17/02 - 8h – Venda Nova
LOCAL: CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO
MÁXIMO ZANDONADI
Endereço: Rua do Ipê, 38 - Vila Betania
LINK DE INSCRIÇÃO

MARCOS LEGAIS
LEI Nº 11.246
Introduz alterações na Lei nº 7.000, que
dispõe sobre o ICMS. Autoriza à destinação
de até 2% da arrecadação anual do imposto
relativa ao exercício anterior.
Deﬁnição do recurso disponível no ano está
a cargo da SEFAZ

DECRETO Nº 5035-R
Dispõe sobre a regulamentação do
incentivo ﬁscal

PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/ SECULT
Institui os procedimentos para apuração do
montante autorizado e para a utilização do
crédito.

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Dispõe sobre os procedimentos para
inscrição, julgamento, captação, execução e
prestação de contas.

Legislação Completa:
https://secult.es.gov.br/legislacao-licc

Dúvidas? Procure a nossa equipe:

licc@secult.es.gov.br
3636-7071/7073

