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LEI DE INCENTIVO À CULTURA



1 Apresentação

Buscando avançar nos procedimentos de modernização e transparência da Lei de
Incentivo à Cultura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de
Janeiro apresenta a inscrição do patrocinador via Sistema Desenvolve Cultura,
conforme estabelecido na Resolução nº89 de 10 de agosto de 2020.

Para instruir as empresas que desejarem se cadastrar para tornar-se patrocinadoras
através do mecanismo de renúncia fiscal, a SECEC disponibiliza o Manual de Inscrição
do Patrocinador, afim de auxiliar no preenchimento das informações para o cadastro.

Para se informar sobre as responsabilidades e procedimentos para renúncia fiscal
através da Lei de Incentivo, é importante que o patrocinador esteja atento a Legislação
referente à Lei, disponível no site, sobretudo a Resolução nº89/2020 (com ênfase no
Capítulo IV) e o Decreto nº47.718/2021.

http://cultura.rj.gov.br/lei-de-incentivo-a-cultura/
https://drive.google.com/file/d/1zkjNIwxnzsGbcm7iMPpoLNrT-FyijHv9/view
https://drive.google.com/file/d/1OYSdlB147xgPSWVko9C7xCLtWDyM1Ah7/view


1 Informações importantes:

A inscrição para patrocinador deverá ser realizada nas seguintes
etapas:

1. Dados do Patrocinador (dados da empresa patrocinadora);

2. Dados do dirigente;

3. Dados do responsável pelo cadastro;

4. Histórico do patrocinador;

5. Políticas de patrocínio;

6. Anexos da documentação exigida pela resolução nº89/2020.

O prazo mínimo para resposta da SECEC é de 48hrs.



1 Acesse o site e clique em "Cadastra-se"
cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/patrocinadores/1

clique aqui



2 Preencha os dados para gerar um login de acesso
Preencha os dados da empresa patrocinadora para gerar um login de acesso ao sistema
do desenvolve cultura.



1 Dados do Patrocinador
Nesta tela, devem ser preenchidas as informações referentes à empresa patrocinadora3



1 Dados do Dirigente
Nesta tela, devem ser preenchidas informações referentes ao dirigente ou sócio majoritário da
empresa a ser cadastrada.
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1 Responsável pelo Cadastro5 Aqui, devem ser preenchidas as informações do funcionário da empresa que está realizando o cadastro
da empresa no ato da inscrição. Ele deve informar se este contato será também canal de diálogo com o
proponente, sendo disponibilizado nos canais de transparência da SECEC (planilha de patrocinadores e
Sistema). Em caso negativo, a empresa deverá disponibilizar um contato que será divulgado aos
proponentes de projetos inscritos na Lei de Incentivo.



1 Histórico do Patrocinador
Nesta tela, o patrocinador deve informar se já patrocinou projetos através do mecanismo de renúncia
fiscal. Em caso positivo, deve informar os anos em que exerceu o patrocínio e qual o título do projeto
realizado. 
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1º projeto (2000, 2001 e 2002)

2º projeto (2006 e 2010)

3º projeto (2008)

Solicitamos também, que ao preencher

o campo descritivo, informe novamente

o ano referente ao incentivo de cada

projeto entre parêntesis, tendo como

referência o modelo abaixo:



17 Aqui, o patrocinador deve informar quais são as estratégias e políticas da empresa relacionadas ao
patrocínio de projetos culturais. O texto pode conter informações como os objetivos e expectativas da
empresa em relação aos projetos apresentados, qual a forma (edital, contato direto...) e os critérios
(proposta, valor, tempo de execução...) de seleção dos projetos; 

Políticas de Patrocínio 



1 Anexe os documentos8 Nesta tela, você irá anexar os documentos referentes a sua empresa a serem enviados e
analisados pela SECEC, conforme estabelecido no Capítulo VI, art. 21 e 22 da Resolução
nº89/2021.

https://drive.google.com/file/d/1zkjNIwxnzsGbcm7iMPpoLNrT-FyijHv9/view?usp=sharing


1 Finalização da inscrição9 Ao finalizar a inscrição, o seu cadastro entra em análise para aprovação



1 COMUNICAÇÃO SECECRJ
Após a finalização do cadastro, passa a ficar disponível ao patrocinador a tela "COMUNICAÇÃO
SECECRJ". Nela, serão comunicadas possíveis diligências e solicitações pela SECEC, e o patrocinador
também poderá fazer suas solicitações através desse Menu. 
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1 Aprovação de cadastro
Tendo a documentação aprovada pela SECEC, o patrocinador terá acesso a lista de projetos aprovados
na Lei de Incentivo à Cultura.  Ao clicar em "Ver Projeto", o patrocinador terá acesso a toda informação e
documentação do projeto, incluindo o contato do proponente, para que possa tirar suas dúvidas e dar
entrada no processo de fruição, quando for o caso.
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1 Detalhe dos projetos
Nesta tela, o proponente deve anexar os extratos bancários, conforme as opções acima apresentadas,
sendo elas: comprovante de saldo residual (quando houver), comprovante de encerramento da conta,
extrato bancário;
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