
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS – CAP DO PROGRAMA 

DE INCENTIVO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018: 

 

1. A reunião ordinária da Comissão de Análise de Projetos – CAP iniciou-se às 10h 30min. A 

reunião foi convocada para discussão a respeito da Portaria para autorização sobre o 

Programa de Incentivo Fiscal em 2018.  

 

2. A reunião iniciou-se com a explicação de que a nova Portaria será apenas para abertura de 

inscrição de projetos via LIC. A ideia é que a nova Portaria contenha as regras para inscrição 

de projetos para etapa de admissibilidade, ficando a parte de acompanhamento e prestação 

de contas em uma nova IN. Foi colocado aos membros da Comissão que a SEFAZ liberou para 

incentivo fiscal no ano de 2018 apenas o valor aproximado de R$ 8 milhões. A Comissão 

entende que o valor está baixo e pode prejudicar a Lei de Incentivo. Foi colocado que a LIC 

em 2017 utilizou o valor próximo a R$ 10,5 milhões. Com relação ao novo recurso, fica 

resolvido que enquanto houver recursos, segue o fluxo normal de projetos. Com relação aos 

valores que já estão comprometidos resta para novos projetos um valor próximo a  R$ 4 

milhões. Sobre o novo Decreto da SUFIC, é falado que ele tratará mais a respeito dos 

percentuais de isenção fiscal das empresas e das regras da Comissão de Análise de Projetos. 

A leitura da Portaria é realizada pela Presidente da Comissão. A Comissão entende ser 

necessária a cobrança dos currículos dos profissionais apresentados no Formulário de 

Inscrição. A Comissão entende ser necessário apresentar definição de planos anuais na 

portaria.  Sobre o artigo que trata dos direitos autorias, a integrante Chris Ramirez se coloca 

a disposição para alterar o texto, para ficar de forma mais acessível. A Comissão concorda 

com o item de isenção que trata de uso ou revitalização de espaços “aberto à 

comunidade/público” , vocacionados para cultura. É dado o exemplo do Mercado Sul em 

Taguatinga, que precisa de projetos que utilizem e revitalizem o espaço. A Comissão 

questiona a questão da exposição das marcas das incentivadoras nos eventos. O integrante 

Lucas Rafael informa que foi em alguns eventos em que a marca das incentivadoras estava de 

forma exagerada. A presidente da Comissão explica que existe um manual de marcas LIC que 

regulariza a exposição das marcas das empresas incentivadoras do projeto, porém as 

empresas que fazem investimento direto podem fazer a exposição da forma que for 

acordado com os produtores do projeto. É finalizada a leitura da portaria e a Comissão se 

compromete a encaminhar contribuições até segunda feira, dia 12.02. Entende-se a urgência 

da publicação de uma nova Portaria pois há projetos com datas próximas de execução para 

entrar via LIC.  

 

3. Sem mais, encerrou-se a reunião. 

 
Maria Thereza Bosi de Magalhães 

 
 
 

        Silva Letícia de Souza Campos 
 
 
 
        Mirta Eugênia Varella Escosteguy 
 

 
   Sara Carolina Rocha de Souza 
 
   Lucas Rafael Pereira 

 
             Christiane Ramirez  
 
 
           Claudia Rachid Machado 
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