
Núcleo de Pesquisa e Fiscalização

NOTA TÉCNICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNCULTURA NO ANO DE 2021

A presente nota tem como objetivo demonstrar a execução orçamentária do 
Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), no período de 1º de janeiro 
a 17 de dezembro de 2021, informando os valores empenhados, liquidados e pagos 
através dos editais do Funcultura realizados pelo Governo do Estado de Pernambuco. 

Para  tanto,  foram  verificados  os  valores  estabelecidos  na  Lei  Orçamentaria 
Anual (LOA) de 2021 e os dados de execução contidos no Portal da Transparência do 
Estado de Pernambuco. As subações orçamentárias relacionadas ao objeto desta nota 
são as de códigos: 

 1606 (Incentivo à Produção de Projetos Culturais - Funcultura Música)
 B057  (Incentivo  à  Produção  de  Projetos  Culturais  -  Funcultura 

Audiovisual)
 B193 (Incentivo à produção de projetos culturais - Funcultura Geral)
 1745 (Funcultura Microprojeto Cultural).

Na  tabela  abaixo  estão  demonstrados  os  gastos  gerais  por  subação 
orçamentária, apresentando os valores previstos na LOA, empenhados, liquidados e 
pagos por meio do Funcultura (atualizados até 17/12/2021). Os dados são do Portal da 
Transparência de Pernambuco.

TABELA 1 – DESPESAS DO FUNCULTURA 2021  (R$ 1,00)

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 

INICIAL
VALOR 

EMPENHADO
VALOR 

LIQUIDADO
VALOR PAGO

% 
PAGO

1606 - Funcultura Música 4.160.000,00 3.187.140,06 3.187.140,06 2.666.197,22 64%

B057 - Funcultura Audiovisual 9.280.000,00 8.858.422,86 8.858.422,86 8.761.671,65 94%

B193 - Funcultura Geral 15.680.000,00 12.845.688,68 12.677.146,18 10.235.927,78 65%

1745 - Funcultura 
Microprojeto Cultural

640.000,00 568.345,30 568.345,30 433.808,50 68%

TOTAL 29.760.000,00 25.459.596,90 25.291.054,40 22.097.605,15 74%

  Dados coletados no Portal da Transparência em 17/12/2021.
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Os dados apresentados na tabela acima informam que, do valor total previsto 
no orçamento de 2021, cerca de 74% foi efetivamente pago até o final da primeira 
quinzena  de  dezembro,  sendo  o  Funcultura  Audiovisual  a  subação  com  a  maior 
execução, em 94% e o Funcultura Música a subação com menor execução, ficando em 
64%. Entretanto, esse percentual é bem próximo das duas outras subações analisadas: 
o  Funcultura Geral  ficou em 65% e o Funcultura Microprojeto Cultural  em 68%. A 
execução total do Funcultura alcançou uma média de 74%.

Esta é uma execução significativamente maior que a do ano anterior, pois em 
2020,  como demonstrado na tabela abaixo,  a média de execução orçamentária do 
Funcultura foi de 48%. A subação relativa ao Audiovisual teve a mais baixa execução,  
com  apenas  17%  de  pagamentos  efetivados.  O  maior  porcentual  ficou  com  o 
Funcultura Microprojeto Cultural, que pagou 80% dos recursos previstos.

TABELA 2 – DESPESAS DO FUNCULTURA 2020  (R$ 1,00)

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 

INICIAL
VALOR 

EMPENHADO
VALOR 

LIQUIDADO
VALOR PAGO

% 
PAGO

1606 - Funcultura Música 4.160.000,00 2.401.032,27 2.401.032,27 2.364.427,16 57%

B057 - Funcultura Audiovisual 9.280.000,00 766.232,05 766.232,05 1.540.601,51 17%

B193 - Funcultura Geral 15.680.000,00 10.368.174,16 10.368.174,16 9.998.680,18 64%

1745 - Funcultura 
Microprojeto Cultural

640.000,00 560.332,04 560.332,04 516.332,04 80%

TOTAL 29.760.000,00 14.095.770,52 14.095.770,52 14.420.040,89 48%

É importante destacar também que foram empenhados e liquidados apenas 
47% da dotação inicial prevista. Isso significa que mais da metade desses recursos nem 
sequer ficaram em restos a pagar para 2021.

A Mandata das Juntas interpelou a Secretaria de Cultura acerca desses dados e 
recebeu  as  seguintes  informações  (Ofício  S/N  /2021  GAB/PRESI,  recebido  em 
14/12/2021):

Com  relação  as  diferenças  no  percentual  de  desembolso  para  o  
audiovisual entre 2020 e 2021, é necessário registrar que o Edital Funcultura do  
Audiovisual 2018/2019, que seria publicado em dezembro de 2018, teria um  
orçamento total de R$ 25 milhões, dos quais R$ 15 milhões seriam do FSA. Fato  
é que, a nova gestão da ANCINE impôs uma série de exigências à Fundarpe/  
Secult, as quais não eram praticadas em anos anteriores e nem previstas no  
Edital de Arranjos Regionais, impossibilitando o aporte do FSA no Funcultura. 
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A  Fundarpe/Secult,  em  pactuação  com  o  Conselho  Consultivo  do  
Audiovisual, decidiram não publicar o edital em Dezembro/2018 apenas com os  
recursos  do  Funcultura  e  responder  às  diversas  diligências  da  ANCINE  na  
esperança de que a situação fosse resolvida. 

Em 2018  (seria  a  edição  2018/2019),  por  conta  do  imbróglio  com a  
ANCINE, não houve Edital. Já em 2019 a FUNDARPE decidiu publicar 2 editais  
com recursos exclusivamente do Funcultura, que somados montam ao valor de  
R$ 18.560.000,00 (duas vezes o valor de R$ 9.280.000,00). 

Deste  modo,  o  baixo  percentual  e  desembolso  para  o  edital  do  
audiovisual  deveu-se à ausência de novos projetos aprovados em 2019,  que  
teriam as suas primeiras parcelas pagas justamente em 2020. Já o aumento  
expressivo do percentual de desembolso em 2021 explica-se pelo fato de que 
em 2020 foram selecionados projetos correspondentes ao acumulado de dois  
editais.

Já  os  altos  percentuais  de  desembolso  do  microprojeto  cultural,  se  
comparados aos outros editais, deve-se ao fato de que os projetos aprovados  
nesta  modalidade  são  pagos  em  parcela  única.  Deste  modo,  basta  que  o  
produtor(a) cultural apresente a documentação necessária para empenho que  
o valor correspondente é pago. Portanto, a diferença entre o valor previsto e o  
valor  pago se dá única  e  exclusivamente  porque parte do(a)s  produtore(a)s  
responsáveis ainda apresentam pendências documentais. 

Por  fim,  informamos  que  no  último  trimestre  de  2021,  o  Funcultura  
percebeu um aumento importante na demanda por pagamento de parcelas dos  
projetos culturais  em execução,  acompanhando a  flexibilização das  medidas  
sanitárias de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Até a presente data, já  
foram empenhados R$ 25.030.003,96 em parcelas de projetos,  referente ao  
exercício financeiro de 2021, ainda que o primeiro semestre do ano tenha sido  
marcado pelo distanciamento social e pela expressiva redução das atividades  
culturais presenciais.

As Juntas estão publicando esta nota como um esforço para informar o máximo 
possível as categorias que compõem a cadeia produtiva da Cultura, cumprindo assim 
nosso papel de fiscalização das políticas públicas. 

Reconhecemos  os  esforços  que  a  Secretaria  de  Cultura  e  a  FUNDARPE 
envidaram neste ano de 2021 para avançar nos índices de execução nas políticas de 
Cultura, especialmente no Funcultura. Esperamos que tal empenho se dê também no 
ano vindouro, para que essa cadeia avance na recuperação mínima de suas condições 
de atuação, tendo em vistas as graves perdas sofridas devido a pandemia.

Sendo o que havia a ser informado, encerra-se a presente Nota.

Recife, dezembro de 2021.

Juntas Codeputadas.
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