
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 15.174, DE 9 DE MARÇO DE 2011.

Regulamenta  a  Lei  nº  4.592,  de  18  de 
dezembro  de  1996,  que  dispõe  sobre 
incentivo fiscal para a realização de projetos 
culturais no âmbito do Município de Caxias 
do Sul, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, especialmente a Lei nº 4.592, de 
18 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis nº 5.368, de 17 de abril de 2000, e nº 5.944, de 
9 de dezembro de 2002,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O incentivo fiscal para realização de projetos culturais a ser concedido à pessoa 
física  ou jurídica  domiciliada  no Município  é  disciplinado  pela  Lei  nº  4.592,  de  18  de 
dezembro de 1996, e pelo presente Regulamento.

Art. 2º Para efeito deste Regulamento, entende-se por:

I - Empreendedor: a pessoa física ou jurídica, domiciliada no Município de Caxias do 
Sul, diretamente responsável pelo projeto cultural beneficiado pelo incentivo municipal;

II - Incentivador: a pessoa física ou jurídica, contribuinte do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN, ou do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, no Município de Caxias do Sul, que tenha transferido recursos através de 
doação, patrocínio ou investimento, para a realização de projeto cultural beneficiado pelo 
incentivo municipal;

III - Doação: a transferência de recursos do doador ou incentivador ao empreendedor 
para a realização de projetos culturais  sem finalidades  promocionais,  publicitárias  ou de 
retorno financeiro;

IV  -  Patrocínio:  a  transferência  de  recursos  do  patrocinador  ou  incentivador  ao 
empreendedor  para  a  realização  de  projetos  culturais,  com  finalidades  promocionais, 
publicitárias ou de retorno institucional;

V  -  Investimento:  a  transferência  de  recursos  do  investidor  ou  incentivador  ao 
empreendedor para a realização de projetos culturais, com vistas à participação nos seus 
resultados financeiros;

VI - Certificado de Aprovação: o documento emitido pelo Poder Público - Secretaria 
Municipal da Cultura, representativo da apreciação e da aprovação do projeto cultural, a ser 
usado  pelo  empreendedor  como  comprovante  de  enquadramento  e  aprovação  perante 
potenciais incentivadores;
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VII - Certificado de Incentivo: o documento emitido pelo Poder Público Municipal, 
através  da  Secretaria  Municipal  da  Cultura,  com  habilitação  da  Secretaria  da  Receita 
Municipal,  até  o  valor  global  de  incentivo  fixado  a  cada  ano,  representativo  do 
enquadramento e da autorização para que se efetive a transferência de recursos, conforme 
previsto no Certificado de Aprovação. 

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO

Art.  3º  A  Comissão  de  que  trata  o  art.  3º  da  Lei  nº  4.592,  de  1996,  formada,  
majoritariamente,  por  representantes  do  setor  cultural  e  por  técnicos  da  Administração 
Municipal,  analisará os projetos culturais  a ela apresentados,  bem como suas alterações, 
complementações e demais assuntos vinculados, manifestando-se de forma independente e 
autônoma.

§  1º  A  Comissão  será  composta  por  11  (onze)  membros  efetivos  e  04  (quatro) 
membros  suplentes,  sendo  07  (sete)  membros  efetivos  e  03  (três)  membros  suplentes 
representantes das entidades culturais e 04 (quatro) membros efetivos e 01 (um) membro 
suplente servidores do Poder Público Municipal.

§  2º  A  Comissão  analisará  os  aspectos  orçamentários,  financeiros,  o  efetivo 
enquadramento dos projetos e o mérito dos mesmos.

Art. 4º As entidades ou instituições escolhidas por sua representatividade, pluralidade 
e atuação no processo cultural  serão as que se apresentarem para participar  do processo 
seletivo.

Art. 5º A seleção dos membros da Comissão e sua designação dar-se-á por Decreto do 
Poder Executivo Municipal, observada a seguinte forma:

I - a Secretaria Municipal da Cultura publicará no Jornal do Município e/ou em pelo 
menos  01  (um)  jornal  de  ampla  circulação  o  comunicado  convidando  as  entidades  ou 
instituições  que  participam do processo  seletivo,  para  apresentarem suas  indicações  e  a 
seguinte documentação: Estatuto devidamente registrado, CNPJ e a indicação de até  03 
(três) nomes diversos para composição da Comissão;

II  -  estas  entidades  ou  instituições,  respeitada  a  representatividade,  pluralidade  e 
atuação no processo cultural, escolherão, em reunião convocada para este fim, as entidades 
ou instituições que,  através da indicação de até 03 (três) nomes,  comporão os 07 (sete) 
titulares e  03 (três) suplentes representativos da comunidade;

III - o Poder Executivo Municipal escolherá, dentre os nomes indicados, os membros 
efetivos  e suplentes,  em até  05 (cinco)  dias que sucederem o término do prazo para as 
indicações, respeitada a pluralidade na representação, baixando o ato relativo às nomeações 
e posse;

IV - a Secretaria Municipal da Cultura publicará, na edição do Jornal do Município 
subsequente ao término do prazo para as indicações e/ou em pelo menos um jornal de ampla 
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circulação, no prazo de até 10 (dez) dias, o comunicado contendo a lista das entidades ou 
instituições e os nomes dos escolhidos para integrarem a Comissão na condição de membros 
efetivos  e  suplentes,  inclusive  aqueles  vinculados  à  Administração  Municipal,  fazendo 
referência ao ato relativo, às nomeações e à posse.

Art.  6º  Os  membros  da  Comissão  terão  mandato  de  01  (um)  ano,  podendo  ser 
reconduzidos.

§ 1º Não será permitido aos membros da Comissão, durante o período do mandato,  
apresentar projetos por si ou por interposta pessoa.

§ 2º A proibição de que trata o § 1º deste artigo aplica-se basicamente aos próprios 
membros da Comissão, não se estendendo às entidades ou instituições públicas e privadas 
que os indicaram ou designaram.

§ 3º Perderá o mandato o membro da Comissão que se omitir  na apresentação de 
parecer com relação a 03 (três) projetos que lhe tenham sido distribuídos, bem como aos que 
faltarem a mais de 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas ao longo do 
mandato, sem apresentar justificativa aceita pela própria Comissão.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, em se tratando de servidor municipal, além da 
perda de mandato e substituição, será ele responsabilizado, se for o caso.

§ 5º  Os membros  efetivos,  em seus  impedimentos  e  nos  casos de vacância,  serão 
substituídos por membros suplentes na forma e de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Regimento Interno da Comissão.

Art.  7º  A  Comissão  terá  seu  funcionamento  disciplinado  por  Regimento  Interno 
próprio, a ser por ela elaborado e aprovado no prazo de 15 (quinze) dias após a posse de 
seus membros.

Parágrafo  único.  Do  Regimento  Interno  constarão,  dentre  outras  normas,  o 
cronograma das reuniões,  a  forma de convocação,  o roteiro para recebimento,  análise  e 
avaliação  dos  projetos,  os  prazos  para  emissão  dos  Certificados  de  Aprovação  e  dos 
Certificados  de  Incentivo,  bem como  a  forma  de  funcionamento  da  própria  Comissão, 
observado o disposto neste Decreto.

Art.  8º  O  Regimento  Interno  e  as  demais  normas  e  decisões  da  Comissão  serão 
divulgados mediante publicação no Jornal do Município de Caxias do Sul.

Art.  9º  A  Comissão  contará  com  o  apoio  operacional  fornecido  pela  Secretaria 
Municipal da Cultura.

CAPÍTULO III
DOS PROJETOS E DA SUA APROVAÇÃO

Art. 10. O Protocolo da Secretaria Municipal da Cultura receberá os projetos culturais 
apresentados, emitindo e entregando ao empreendedor o correspondente protocolo, do qual 
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constarão a identificação do projeto e do empreendedor, a data do recebimento e o número 
do processo.

§ 1º Os protocolos e os correspondentes processos deverão obedecer, rigorosamente, a 
ordem de entrada.

§  2º  A  Secretaria  Municipal  da  Cultura  publicará  semestralmente,  no  Jornal  do 
Município e/ou em pelo menos 01 (um) jornal de ampla circulação, relação, sob forma de 
extrato, de todos os projetos protocolados no período imediatamente anterior.

Art. 11. O limite máximo de incentivo a ser concedido por projeto, individualmente, 
será fixado pelo Poder Executivo, anualmente, juntamente com a Comissão, atendendo ao 
disposto no § 4º do art. 3º, da Lei nº 4.592, de 1996.

Art.  12.  A  Comissão  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês  e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, para averiguar e avaliar os projetos culturais 
apresentados,  analisando  seu  aspecto  orçamentário  e  seu  enquadramento  nas  normas  e 
dispositivos da Lei nº 4.592, de 1996, e deste Regulamento.

Parágrafo único. São passíveis de aprovação somente os projetos culturais que visem 
exibição,  utilização  e  circulação  pública  dos  bens  culturais  deles  resultantes,  vedada  a 
concessão de incentivos  a obras, produtos,  eventos ou outros decorrentes,  destinados ou 
circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares.

Art.  13.  A  Comissão,  por  ocasião  da  análise  do  projeto,  avaliará,  também,  o 
cronograma de execução e o correspondente cronograma de desembolso.

Parágrafo único. Se o projeto cultural abranger mais de uma fase, desdobrando-se por 
mais  de um período anual,  deverá ser  analisado no seu todo,  caso em que a  Comissão 
poderá solicitar ao empreendedor uma prestação de contas parcial.

Art. 14. Os projetos culturais poderão ser incentivados parcialmente, de acordo com o 
limite fixado por projeto.

Parágrafo  único.  A  aprovação  de  projetos  culturais  com valores  incentivados  em 
montante inferior ao solicitado, está vinculada à avaliação da viabilidade de sua realização 
nestas circunstâncias, bem como ao comprometimento de sua integridade.

Art. 15. A Comissão solicitará à Secretaria Municipal da Cultura, quando necessário, 
pareceres técnicos.

Art. 16. Concluído o trabalho da Comissão, esta encaminhará à Secretaria Municipal 
da Cultura as suas decisões, nos prazos e na forma estabelecidos em seu Regimento Interno.

Art. 17. A Secretaria Municipal da Cultura poderá encaminhar à  Procuradoria-Geral 
do Município, de ofício ou por solicitação da Comissão, os projetos de cuja análise resulte 
dúvida quanto à legalidade.
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Art. 18. A Secretaria Municipal da Cultura emitirá os Certificados de Aprovação em 
nome dos empreendedores que tiveram seus projetos culturais apreciados e aprovados pela 
Comissão de que trata o art. 3º da Lei nº 4.592, de 1996.

§ 1º Os Certificados de Aprovação terão validade de 02 (dois) anos, contados a partir 
da data de sua emissão, vedada sua simples prorrogação.

§ 2º Os Certificados de Aprovação servirão de base para a emissão dos Certificados de 
Incentivo, devendo ser emitidos em modelo próprio, do qual constarão obrigatoriamente:

I - a identificação do empreendedor, do projeto cultural e a data de sua aprovação;

II - a data de emissão; e

III  -  o  valor  total  do  projeto  cultural,  o  valor  aprovado  para  fins  de  captação  de 
recursos incentivados e o correspondente cronograma de desembolso.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS E DA SUA TRANSFERÊNCIA

Art. 19.  A Secretaria Municipal da Cultura emitirá os Certificados de Incentivo que 
servirão de  base  para a  transferência  dos  recursos  do incentivador  ao  empreendedor  do 
projeto cultural, para fruição do correspondente incentivo fiscal.

§ 1º Os Certificados de Incentivo serão emitidos  em nome do empreendedor e do 
incentivador, a partir de solicitação conjunta destes, em formulário próprio, contendo termo 
de compromisso com as obrigações do empreendedor e do incentivador. 

§ 2º A utilização dos Certificados de Incentivo será feita na forma que dispõem os §§ 
3º, 4º e 5º do art. 1º e art. 2º da Lei nº 4.592, de 1996.

§ 3º  Os Certificados  de Incentivo  são intransferíveis  e  serão emitidos  em modelo 
próprio, do qual constarão obrigatoriamente:

I - a identificação do empreendedor, do incentivador, do projeto cultural e a data da 
aprovação deste;

II - a data da emissão, a data limite para que o incentivador efetive o depósito em 
favor do empreendedor e a identificação da conta corrente vinculada ao projeto cultural; e

III  -  a  indicação  fiscal  do  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  –  IPTU,  e/ou  a 
inscrição municipal  no Imposto  Sobre Serviço de Qualquer  Natureza  – ISSQN, o valor 
autorizado para fins de incentivo, respeitado o disposto no § 4º do art. 1º da Lei nº 4.592, de 
1996, o prazo de validade de sua utilização para o eventual pagamento de parte do IPTU ou 
ISSQN, relativo a esse contribuinte.

§ 4º Os Certificados de Incentivo perderão sua validade após a data limite fixada para 
a efetivação dos depósitos na conta vinculada ao projeto cultural.
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CAPÍTULO V
DOS INCENTIVOS E DE SUA UTILIZAÇÃO

Art. 20. O incentivador, de posse do Certificado de Incentivo, poderá utilizá-lo dentro 
do  exercício  fiscal  em  que  ele  foi  emitido,  lançando  mão  do  valor  autorizado,  para 
pagamento de até 20% (vinte por cento) do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN, e do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, conforme dispõem os §§ 3º e 4º 
do art. 1º da Lei nº 4.592, de 1996, por ele devidos a cada incidência, desde que os débitos 
não estejam inscritos na Dívida Ativa e que não sejam provenientes de auto de infração.

Art. 21. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Receita Municipal, 
informará  à  Secretaria  Municipal  da  Cultura,  previamente,  o  limite  do  montante  de 
incentivos a serem concedidos anualmente e sua programação financeira, bem como suas 
alterações.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES

Art.  22.  Competirá  à  Comissão,  conjuntamente  com  a  Secretaria  Municipal  da 
Cultura, a fiscalização do exato cumprimento das obrigações assumidas pelo empreendedor 
e pelo incentivador dos projetos culturais beneficiados, nos termos da Lei nº 4.592, de 1996.

Art. 23. Ao empreendedor que não aplicar corretamente o valor incentivado, agindo 
com  dolo  ou  acarretando  desvio  do  objetivo  ou  dos  recursos,  será  aplicada  a  multa 
correspondente  a  10  (dez)  vezes  o  referido  valor,  devidamente  corrigido  na  forma  da 
Legislação Municipal competente para suas espécies tributárias, sem prejuízo às sanções 
fiscais e penais cabíveis, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 4.592, de 1996.

Parágrafo único. O mesmo procedimento de multa será aplicado ao empreendedor que 
não prestar contas do projeto cultural na data prevista pelo Município.

Art.  24.  Caberá  à  Secretaria  Municipal  da Cultura,  ouvido o Sistema de Controle 
Interno do Município,  decidir  pela  aplicação  das  penalidades  previstas  no  art.  23  deste 
Decreto, bem como encaminhar à Secretaria da Receita Municipal para as medidas cabíveis.

Art.  25.  A  Comissão  deverá  ser  informada  pela  Secretaria  Municipal  da  Cultura, 
quando for o caso, das infrações cometidas e dos encaminhamentos, conforme arts. 23 e 24 
deste Decreto.

Art. 26. Se for apurado, no processo correspondente, que o incentivador concorreu 
para  que  o  empreendedor  fraudasse  a  regular  aplicação  dos  recursos,  ambos  serão 
responsabilizados, sujeitando-se às mesmas penalidades.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  27.  A Comissão,  a  Administração  Pública  e  o  incentivador,  este  quando não 
ocorrer o previsto no art. 26 deste Decreto, não responderão solidariamente por quaisquer 
violações  de  dispositivos  legais  ou  por  descumprimento  de  quaisquer  das  normas 
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pertinentes,  que  venham  a  ser  cometidas  pelo  empreendedor  na  realização  do  projeto 
cultural incentivado.

Art.  28.  O  empreendedor  deverá  informar  por  escrito  à  Secretaria  Municipal  da 
Cultura  quaisquer  dificuldades  de  execução  do  projeto,  para  que  sejam  tomadas 
providências adequadas.

Art.  29.  As entidades  de classe  representativas  dos  diversos  segmentos  da cultura 
poderão ter acesso a toda documentação referente aos projetos culturais apresentados, em 
todas as etapas do processo, mediante requerimento por escrito à Comissão, devidamente 
justificado.

Parágrafo único. O exame da documentação far-se-á em horários e data designados 
pela Comissão, nas dependências da Secretaria Municipal da Cultura, após notificação ao 
empreendedor, que poderá estar presente.

Art. 30. Os recursos transferidos pelo incentivador deverão ser totalmente aplicados 
no projeto cultural ao qual se referem.

§ 1º As aplicações financeiras com os recursos referidos no "caput" deste artigo serão 
feitas obrigatoriamente através da conta vinculada ao projeto cultural, à qual se destinará o 
crédito dos resultados. 

§ 2º No caso de ocorrer sobra de recursos,  representado pelo saldo final da conta 
vinculada, estes deverão reverter integralmente ao Município.

Art. 31. Competirá à Secretaria Municipal da Cultura a convocação das entidades e 
instituições que poderão participar da Comissão a que se refere o art. 3º da Lei nº 4.592, de 
1996.

Art. 32. Ficam revogados os Decretos nº 9.132, de 29 de dezembro de 1997, nº 9.207, 
de 17 de março de 1998, nº 9.913, de 3 de maio de 2000, e nº 11.175, de 17 de março de 
2003.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 9 de março de 2011; 136º da Colonização e 121º da Emancipação Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.

Pedro Justino Incerti,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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