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Criação da lei 
Sarney

1986

“Simples cadastramento, para 
desconto de IR.”

Lei: n° 7.505, 2 de julho

1988Constituição
Federal

“Art. 215. O Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

“Art. 216-A. O Sistema Nacional 
de Cultura.” 



Lei Rouanet1991

“Restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, 

institui o Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac)”.

Lei: n° 8.313, 2 de dez.

2006Decreto 5.761

“Regulamenta a Lei no 8.313, de 
23 de dezembro de 1991, 
estabelece sistemática de 

execução do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura -

PRONAC”

27 de abril



Portaria n° 292009
“Elaboração e gestão de editais de 

seleção pública para apoio a projetos 
culturais e para concessão de prêmios no 

âmbito do MinC”.

21 de maio

2011Portaria n°34
“Aprova o Manual de Identidade Visual do 

Ministério da Cultura a ser observado na 
elaboração do Plano Básico de Divulgação de 
propostas culturais apresentadas ao Programa 

Nacional de Apoio à Cultura – Pronac”

6 de abril

2011 Portaria n°83
“Define as regras de classificação e 
distribuição de projetos ou produtos 

culturais entre peritos”

8 de setembro



Portaria n° 1162011
“Regulamenta os segmentos culturais 

previstos no § 3º do art. 18 e no art. 25 da 
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991”

29 de dezembro

2013
Instrução 

Normativa 1/2013

“Estabelece procedimentos para 
apresentação, recebimento, análise, 

aprovação, execução, 
acompanhamento e prestação de 

contas de propostas culturais, 
relativos ao mecanismo de 

incentivos fiscais do Pronac”

24 de junho

Sumulas da CNIC
“A súmula administrativa da CNIC tem 
respaldo legal no art. 43 do Decreto nº 

5.761/2006, segundo o qual "o 
funcionamento da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura será regido por normas 
internas aprovadas pela maioria absoluta 

de seus membros”



Lei Rouanet
8.313, dez 1991



Mecanismos:

I - Fundo Nacional da Cultura (FNC);

II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart);

III - Incentivo a projetos culturais (Mecenato/Lei Rouanet).

§ 1o Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a

projetos culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles

resultantes sejam abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a

público pagante, se cobrado ingresso.

Lei Rouanet
8.313, dez 1991



Finalidades:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno
exercício dos direitos culturais;

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com
valorização de recursos humanos e conteúdos locais;

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos
criadores;

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira e
responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da
sociedade brasileira;

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro;

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou
nações;

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória;

IX - priorizar o produto cultural originário do País.



I - valorizar a cultura nacional, considerando suas várias matrizes e formas de expressão;

II - estimular a expressão cultural dos diferentes grupos e comunidades que compõem a
sociedade brasileira;

III - viabilizar a expressão cultural de todas as regiões do País e sua difusão em escala nacional;

IV - promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural brasileiro em sua dimensão
material e imaterial;

V - incentivar a ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos bens culturais;

VI - fomentar atividades culturais afirmativas que busquem erradicar todas as formas de
discriminação e preconceito;

VII - desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias produtivas e os arranjos
produtivos locais que formam a economia da cultura;

VIII - apoiar as atividades culturais de caráter inovador ou experimental;

IX - impulsionar a preparação e o aperfeiçoamento de recursos humanos para a produção e a
difusão cultural;

X - promover a difusão e a valorização das expressões culturais brasileiras no exterior, assim como
o intercâmbio cultural com outros países;

XI - estimular ações com vistas a valorizar artistas, mestres de culturas tradicionais, técnicos e
estudiosos da cultura brasileira;

XII - contribuir para a implementação do Plano Nacional de Cultura e das políticas de cultura do
Governo Federal;

XIII - apoiar atividades com outras finalidades compatíveis com os princípios constitucionais e os
objetivos preconizados pela Lei no 8.313, de 1991, assim consideradas pelo Ministro de Estado da
Cultura.

D5761



Objetivos (projetos com pelo menos 1):
I - incentivo à formação artística e cultural: II - fomento à produção cultural e artística

a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e

trabalho, no Brasil ou no exterior, a autores, artistas e
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no
Brasil;

b) concessão de prêmios a criadores, autores,

artistas, técnicos e suas obras, filmes, espetáculos
musicais e de artes cênicas em concursos e festivais
realizados no Brasil;

c) instalação e manutenção de cursos de

caráter cultural ou artístico, destinados à

formação, especialização e aperfeiçoamento de
pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de
ensino sem fins lucrativos;

a) produção de discos, vídeos, obras 

cinematográficas de curta e média metragem 

e filmes documentais, preservação do acervo 

cinematográfico bem assim de outras obras de 

reprodução videofonográfica de caráter cultural;

b) edição de obras relativas às ciências 

humanas, às letras e às artes;

c) realização de exposições, festivais de arte, 

espetáculos de artes cênicas, de música e de 

folclore;

d) cobertura de despesas com transporte e 

seguro de objetos de valor cultural destinados a 
exposições públicas no País e no exterior;

e) realização de exposições, festivais de arte e 

espetáculos de artes cênicas ou congêneres;



III - preservação e difusão do patrimônio 

artístico, cultural e histórico:

IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores 

culturais:

a) construção, formação, organização,

manutenção, ampliação e equipamento
de museus, bibliotecas, arquivos e outras
organizações culturais, bem como de suas
coleções e acervos;

b) conservação e restauração de prédios,

monumentos, logradouros, sítios e demais
espaços, inclusive naturais, tombados pelos
Poderes Públicos;

c) restauração de obras de artes e bens móveis

e imóveis de reconhecido valor cultural;

d) proteção do folclore, do artesanato e das

tradições populares nacionais

a) distribuição gratuita e pública de ingressos para 

espetáculos culturais e artísticos;

b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da 

cultura e da arte e de seus vários segmentos;

c) fornecimento de recursos para o FNC e para 

fundações culturais com fins específicos ou para 
museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de 
caráter cultural;

V - apoio a outras atividades culturais e artísticas:

a) realização de missões culturais no país e no 

exterior, inclusive através do fornecimento de 
passagens;

b) contratação de serviços para elaboração de projetos 
culturais;

c) ações não previstas nos incisos anteriores e 

consideradas relevantes pelo Ministro de Estado da 

Cultura, consultada a CNIC.



Fundo 
Nacional de 
Cultura

“FNC”



I - estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de
projetos culturais e artísticos;

II - favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais
conjuntas, de enfoque regional;

III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e
artístico dos recursos humanos na área da cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira;

IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro;

V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da
coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às demandas
culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos sócio-culturais e
a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de
desenvolvimento com recursos próprios.

Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo
Nacional da Cultura (FNC), com o objetivo de captar e destinar recursos
para projetos culturais compatíveis com as finalidades do Pronac e de:



O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada projeto, mediante
comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de direito
público, da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar habilitado à
obtenção do respectivo financiamento, através de outra fonte devidamente
identificada, exceto quanto aos recursos com destinação especificada na origem.

Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após
aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado

da Cultura. (D5761 - Art 14 e 15 Quem analisa)

Projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente
pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira à SEC/PR.

Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará uma avaliação final de forma a
verificar a fiel aplicação dos recursos, observando as normas e procedimentos a
serem definidos no regulamento desta lei, bem como a legislação em vigor.

As instituições públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e executoras

de projetos culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela SEC/PR, nos
termos do parágrafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de três anos ao
recebimento de novos recursos, ou enquanto a SEC/PR não proceder a reavaliação
do parecer inicial.

80%
Financiamento

3anos
Inabilitação

20%
Contrapartida



A contrapartida será dispensada nos casos:

I – Transferência a projeto, programa e ações culturais (PPA)
identificados pelo doador ou patrocinador.

II – PPA identificados pelo autor de emendas aditivas ao
orçamento.
Esses projetos não serão objeto de apreciação pela Comissão do
Fundo Nacional da Cultura.

20%

Contrapartida mediante a aporte:

Numerário,

Bens

Serviços

Economicamente 
Mensurável

Comprovar e depositar em 
conta especifica

Portaria Interministerial nº 127/2008/CGU/MF/MP



Formas de financiamento:
I - Recursos não-reembolsáveis - para utilização em PPA de pessoas jurídicas
públicas ou privadas sem fins lucrativos;
II - Financiamentos reembolsáveis - para PPA de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas privadas, com fins lucrativos, por meio de agentes financeiros
credenciados pelo Ministério da Cultura;
III - Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa e de trabalho - para realização de
cursos ou desenvolvimento de projetos, no Brasil ou no exterior;
IV - Concessão de prêmios;
V - Custeio de passagens e ajuda de custos para intercâmbio cultural, no Brasil ou
no exterior;

VI - Transferência a Estados, Municípios e Distrito Federal para desenvolvimento de
PPA, mediante instrumento jurídico que defina direitos e deveres mútuos; e
VII - Outras situações definidas pelo Ministério da Cultura, enquadráveis nos arts.
1o e 3o da Lei no 8.313, de 1991.Até VII §2 no caso de reembolsáveis

Fundo Nacional de Cultura é constituído dos seguintes recursos L8313 – ART 5





FICART

O FICART destina-se à captação de recursos no mercado financeiro mediante oferecimento

de quotas de fundos em condomínio administrados por instituições financeiras fiscalizadas

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nunca utilizado, apesar de ter sido 

regulamentado em 17 de maio de 1995, pelo decreto 1494 

posteriormente revogado pelo Decreto 5761 de 27 de abril de 2006.

L8313 – Art: 8 a 17

D5761– Art 18 a 21



INCENTIVO 

FISCAL 
Principal mecanismo da Lei Rouanet (lei 8313)

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a

União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela

aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda (...)



Art. 18. (...) a título de doações ou patrocínios (...)

Art. 18. (...) no apoio direto a projetos culturais

apresentados por pessoas físicas ou por pessoas

jurídicas de natureza cultural.

IR
Doar ou 

Patrocinar

Projetos
Culturais

Apresentados* 

PFePJ
Natureza Cultural

*FNC  

PFou

PJ

(...) Desde que atendam as finalidades do Art 1 



Quem 

Pode
Doar /

Patrocinar

- Pessoas Físicas tributadas do imposto de renda (IR).

- Pessoas Jurídicas tributadas com base no lucro real IR.

Pessoas Físicas até

do imposto devido 

6%

Pessoas Jurídicas até

do imposto devido 

4%



Enquadramento

ART 18

ART 26

ART18

100% de 6 %

100% do imposto devido

Os projetos na lei Rouanet dentro do mecanismo de incentivo Fiscal podem 

ser enquadrados nos artigos:

- Art. 18 com 100% de dedução de imposto dentro do limite percentual 

para PF e PJ

- Art. 26 com faixas de dedução de acordo com  a PF e PJ e os limites 
percentuais.

PF

100% de 4 %

100% do imposto devido

PJ



ART

26 80% doação

100% do imposto devido

PF
60% Patrocínio

20 %  investimento

40 %     investimento

6%

40% doa.

100% do imposto devido

PJ
30% Patr.

60 %    investimento

70 %      investimento

4%

PJ - pode lançar como despesa operacional



Simulação de contabilidade para “Patrocínio no art. 26.

Com incentivo Sem incentivo 

1 - Lucro Líquido 900.000,00R$                    900.000,00R$             

2 - Patrocinio art 26 (Abatimento como despesa operacional) 5.000,00R$                         

3 - Base de Cálculo do IR e da CSLL (3-4) 895.000,00R$                    900.000,00R$             

4 - CSLL (9% do tem 3) 80.550,00R$                       81.000,00R$               450,00R$                      

5 - Lucro real (item 3) 895.000,00R$                    900.000,00R$             

6 - Imposto de Renda - Adicional de 15% s/ item 5 134.250,00R$                    135.000,00R$             750,00R$                      

7 - Imposto de Renda - Adicional de 10% s/ (acima de 240.000) 65.500,00R$                       66.000,00R$               500,00R$                      

8 - Lei Rouanet - Dedução IR (30% Patrocinio - s/item 2) 30% 1.500,00R$                         -R$                            1.700,00R$                   

9 - Imposto de Renda a pagar (6+7-8) 198.250,00R$                    201.000,00R$             

10 - Total do I.Renda e da CSLL (4+9) 278.800,00R$                    282.000,00R$             

11 - Lucro Líquido (3-10) 616.200,00R$                    618.000,00R$             1.800,00R$                   

1.700,00R$                         

Dedução de 30% diretamente do IR devido 1.500,00R$                         

O total da redução tributária (A) 3.200,00R$                         64%

 Investimento da empresa (B) 1.800,00R$                         36%

5.000,00R$                         100%

IR Devido (6+7): Limite 4%

199.750,00R$        7.990,00R$                         

Diferença em R$:

 Contribuição de (2) ou (A+B) 

Efeito Fiscal da contabilização como despesa: (aprox)34%



Art - 18 Art - 26

I – Artes Cênicas
a) Circo

b) Dança

c) Mímica

d) Ópera

e) Teatro

f) Ações de capacitação e treinamento

I – Artes Cênicas
a) X

De acordo com a Portaria n° 116 de 29 de novembro 2011



Art-18
II – Audiovisual
a) Produção cinematográfica de curta e 

média metragem;

e) Doação de acervos audiovisuais ou 

treinamento de pessoal;

g) Construção ou manutenção de salas de 

cinema ou centros comunitários congêneres 

em municípios com menos de 100 mil 

habitantes;

h) Difusão de acervo audiovisual, incluindo 

distribuição, promoção e exibição;

i)Preservação ou restauração de acervo 

audiovisual.

II – Audiovisual
b)Produção radiofônica;

c)Produção de obras seriadas;

d) Formação e pesquisa audiovisual;

f) Infraestrutura técnica audiovisual;

j) Rádios e TVs educativas não comerciais;

k) Jogos eletrônicos;

l)Projetos audiovisuais transmidiáticos, 

exceto de produção e de difusão.

Art-26



III – Música
a) Música erudita;

c) Música instrumental;

d) Doações de acervos a Museus, arquivos; 

e instituições congêneres (MAIC).

III – Música
b)Música Popular.

IV – Artes visuais, digitais e 
eletrônicas (D&E)
c) Exposições de artes;

e) Doações de acervos a MAIC.

IV – Artes visuais, (D&E)

a) Fotografia;

b) Artes plásticas, incluindo artes gráficas, 

gravura, cartazes e filatelia;

d) Design e moda

f) Formação técnica e artística profissional

g) Projetos educativos;

h) Fomento a cadeia produtiva.

Art-26Art-18



Art-18
V – Patrimônio Cultural
a) Doação de acervos a MAIC;

b) Preservação ou restauração (PouR) de 

patrimônio material em geral;

c) PouR de patrimônio museológicos;

d) PouR de acervos em geral;

e) PouR de acervos museológicos;

f) Preservação de patrimônio imaterial;

g) Manutenção de salas de teatro ou 

centros comunitários congêneres em 

munícipios (100 mil habitantes); 

i) Treinamento de pessoal ou aquisição de 

equipamentos para manutenção de 

acervos de MAIC.

V – Patrimônio Cultural
h) Manutenção de equipamentos culturais 

em geral;

j) Outras ações de capacitação.

ART-26Art-26



ART-18
VI – Humanidades
a) Acervos Bibliográficos;

b)Livros de valor artístico, literário ou 

humanístico, incluindo obras de referência;

d) Eventos literários;

f) Treinamento de pessoal ou aquisição de 

equipamentos para manutenção de 

acervos bibliográficos.

VI – Humanidades
c) Periódicos e outras publicações;

e) Eventos e ações de incentivo à 

literatura;

g) Ações de formação e capacitação em 

geral.

ART-26

Enquadrado 

em apenas 

dos seguimentos
1

De acordo 

com a: Ação 
Principal

Art-26



O Projeto Cultural

Democratização do acesso:
medidas que promovam:

- Acesso e fruição de bens, produtos e

serviços culturais,

- Exercício de atividades profissionais.

“visando a atenção às camadas da

população menos assistidas ou excluídas do

exercício de seus direitos culturais, para

cumprimento do disposto no art. 215 da

Constituição Federal”

- Ações de difusão para ampliação do
acesso.

Necessidades e 
Características:

- Distribuição gratuita

- Patrocinadores

- Divulgação do projeto10%

- A preços populares 
(até 50,00 – Vale Cultura) 20%

- Contratação de profissionais 

ou prestadores de serviços locais

no caso de projetos de circulação

(Exposição e espetáculos)
* Não valido para gastos com seguro e transporte

20%



Acessibilidade medidas que promovam: 

- Intervenções que objetivem priorizar o

facilitar o livre acesso de idosos e pessoas

com deficiência ou mobilidade reduzida,

assim definidos em legislação específica;

- Disponibilização ou adaptação de

espaços, equipamentos, transporte,

comunicação e quaisquer bens ou

serviços às suas limitações físicas, sensoriais

ou cognitivas de forma segura, de forma

autônoma ou acompanhada;

- De modo a possibilitar-lhes o pleno

exercício de seus direitos culturais;

- De acordo com a convenção sobre os
direitos das pessoas com deficiência,

promulgada pelo decreto n° 6.949, de 25

de agosto de 2009. IN1 art 3 XI.

Além das medidas de

acesso e acessibilidade

acima, deverá prever
pelo menos: 1

Das 
seguintes 
medidas:

As medidas de acesso e

acessibilidade deverão compor

a prestação de contas para

comprovação da realização
das mesma.



X – Outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pelo Ministério da Cultura.

I - Promover a participação de
pessoas com deficiência e de
idosos em concursos de prêmios
no campo das artes e das letras;

II – Doar, no mínimo 20% dos produtos materiais
resultantes da execução do projeto a escolas
públicas, bibliotecas, museus ou equipamentos
culturais de acesso franqueado ao público,
devidamente identificados;

III – Desenvolver
atividades em locais
remotos ou próximos a
populações urbanas
periféricas;

IV – Oferecer transporte
gratuito ao público, prevendo
acessibilidade à pessoa com
deficiência ou com mobilidade
reduzida e aos idosos;

V – Disponibilizar na internet a íntegra dos
registros audiovisuais existentes dos
espetáculos, exposições, atividades de
ensino e outros eventos de caráter
presencial;

VI – Permitir a captação de
imagens das atividades e de
espetáculos e autorizar sua
veiculação por redes públicas de
televisão;

VII – Realizar, gratuitamente,
atividades paralelas aos
projetos, tais como ensaios
abertos, estágios, cursos,
treinamentos, palestras,
exposições, mostras e oficinas;

VIII – Oferecer bolsas de estudo
ou estágio a estudantes da rede
pública de ensino em atividades
educacionais ou profissionais
desenvolvidas na proposta
cultural;

IX – Estabelecer parceria
visando à capacitação de
agentes culturais em
iniciativas financiadas pelo
Poder Público; ou

IN1/13
ART 30



Plano anual (modalidade especial de projeto):

Para quem:

Pessoas jurídicas

sem fins lucrativos

O que:

Financiamento para manutenção da

instituição e suas atividades culturais

de caráter permanente e

continuado, bem como os projetos e

ações constantes do seu

planejamento

Diferenciais:
Doação/Patrocínio a projetos

vinculados ao agente

Transferência de saldo não

utilizado para outro projeto.

Liberação para

movimentação de captação

após 1/12 (avos).

Período:

Propostas culturais com

duração de 1 ano.

Não é prorrogável.

Inscrição:

Até 30 de setembro do ano

anterior ao cronograma do plano.

Orçamento:

Orçamento planejado

para ser executado em

12 meses.

Observações:
Outras propostas somente

serão admitidas em caráter

de excepcionalidade, com

justificativa.



Inscrição,

Elaboração,

tramitação e 

finalização

Proposta
Cultural

Projeto
Cultural



Inscrição,

Proponente, é pessoa que

apresenta e executara o

projeto cultural, podendo

ser PF ou PJ. Proponente

1° - Salic, entrar na

plataforma (site MinC) e ler

e aceitar a declaração de

responsabilidade.

Também é possível se

cadastrar como Usuário da

Salic, representando o

proponente.

Também está disponível a

plataforma NovaSalic, que

tem as mesmas funções,

porém repaginada.

PJ no ato da inscrição comprovar 

a natureza cultural. 

PJ de direito Público (da adm. 

Indireta: Fundações e autarquias) 

ou Privado, com ou sem fins 

lucrativos.



Limite de 
projetos ativos*

Pessoa Jurídica Pessoa Física:

2 5
O limite dos orçamentos dos projetos ativos no Salic por proponente é uma % de acordo com o 

valor autorizados pelo MinC para renuncia fiscal no ano**. 

0,05% 3%

** A % pode ser ampliada se for projetos de

restauração ou recuperação de bens de

valor cultural.

** O Valor de 2014 previsto na LDO:

1.984.415.297,00.

*Movimentando pelo menos 33% do

orçamento dos projetos ativos o numero de

projetos ativos dobra.

* também é ampliado o limite se a proposta

for contemplada em seleção pública ou com

garantia de patrocínio.

* No caso de cooperativas com no mínimo

20 cooperados e 2 anos de atuação, esse
limite não é a regra.



Pessoa Jurídica

- Público ou Privado, com ou

sem fins lucrativos:

 Relatório de ações de

natureza cultural realizados

pelo proponente;

 (menos de 2 anos) CV e

Portfólio dos dirigentes.

 Comprovante CNPJ

 Estatuto ou Contrato Social

 Ata de eleição e

documentos constitutivos.

 Documento de identidade

com números do RG e CPF e

foto do dirigente.

Documentos 

obrigatórios no 

ato da 

inscrição da 
proposta

Pessoa Física:

 Currículo ou Portfolio;

 Documento de identidade

com números do RG e CPF e

foto.

 Cédula de identidade de

estrangeiro.

Pessoa Física e Jurídica:

 Procuração (no caso de

outorga de poderes a

terceiros) com firma

reconhecida e descrita que

não é um ato de

intermediação;

 Contrato de cooperação

técnica;



Inscrição da proposta cultural Nova Salic

Declaração 
(obterá) alvará

As declarações são validadas no aceite da “declaração de 

responsabilidades” no momento de inscrição do projeto no SALIC.



Elaboração Textual





Plano Básico 
de 

Comunicação

Plano de 
distribuição
(produtos a 

serem 
distribuídos)

Conjunto de ações destinadas à divulgação de projeto cultural e 

produtos deles resultantes, anúncios em jornais, cartazes, folders, 

outdoors, panfletos e inserções veiculadas em emissoras de rádio e 

televisão e em novas mídias, como portais e sites, dentre outras

Detalhamento da forma como serão doados ou vendidos os ingressos e 

quaisquer outros produtos com descrição:

- Detalhada do público alvo

- Preços

- Critérios 

- Estratégias e etapas da distribuição

- Resultados esperados com o acesso do público.
- Não constituem vantagem financeira ou material a destinação de até 10% dos 

produtos resultantes, ao patrocinador, com finalidade de distribuição gratuita 

promocional se houver mais de um patrocinador, dividir o total de 10% com 

todos eles.

Informações/Documentos relacionados a qualquer projeto cultural

10%

20%

- Gratuito

- Divulgação

- Patrocinadores

- Preço popular 







Informações/Documentos relacionadas a qualquer projeto cultural

Documento integrante de propostas voltadas para formação, 

capacitação, especialização e aperfeiçoamento na área da cultura, 

que contenha, pelo menos, os objetivos gerais e específicos da 

proposta, sua justificativa, carga horária completa, público-alvo, 

metodologias de ensino, material didático a ser utilizado, conteúdos a 

serem ministrados e profissionais envolvidos



Ficha técnica com 
CV dos curadores e 

artistas.

Informações/Documentos relacionadas: 
Exposições temporárias e acevo.



Exposição c/ 
acervo próprio

- Lista dos itens

- Ficha técnica

- Prop. Museográfica 

- CV curadores

Informações/Documentos relacionadas: 
Museográfica



Informações/Documentos relacionadas: Arquivista

Aquisição de acervo:

- Histórico de procedência

- Declaração de venda

- Diagnóstico situacional

- justificativa

- Laudos (2) sobre R$

- Parecer de autenticidade

- Declaração de incorporação ao 
acervo permanente



Outras áreas não discriminadas 
(que também necessitam de informações/Documentos adicionais)

– Artes cênicas e música, para espetáculos, shows ou gravação de CD, 

DVD e mídias congêneres

– Humanidades, para edição de obra literária

– Audiovisual

– Mostras, festivais, oficinas e workshops

– Sítio eletrônico ou multi-plataformas

– Construção ou intervenção em espaços culturais

– Patrimônio cultural material

– Patrimônio cultural imaterial

– Restauração de bens imóveis tombados pelos poderes públicos ou 

protegidos por lei mediante outras formas de acautelamento





O MinC somente 

transformará 

uma proposta em 

um projeto cultural, 
Quando:

A Proposta 

cultural pode se 

enquadrar em 
mais de dessas 

categorias*

*Necessário apresentar todos 
os documentos das categorias.

O MinC poderá:
Permitir (excepcionalmente), a apresentação de

quaisquer documentos em momento posterior,

desde que apresente justificativa.

Propostas que não estejam de acordo com as

exigências serão devolvidas ao respectivo

proponente, para que promova as adequações

necessárias à sua formalização e as restitua ao

MinC via Salic. No prazo de 20 dias.

contiver o conjunto integral desses documentos. 



Orçamento :

Divisão por Produtos/etapas:

- Produtos definidos na elaboração do projeto e 

cadastrados no “Plano de distribuição”

- Etapas (Custos administrativo, Recolhimentos, Pré-

produção, Produção, pós-produção)



Cadastro de despesas:



Limites no orçamento

- 10% Captador de recursos 
(limitado a 100.000,00 – cem mil reais)

Custos de Pré e Produção

por produto do projeto

A somas dessas etapas geram 

o valor “Total do Projeto”

- 15% Custos administrativos

- 20% Custos com comunicação

Sobre o valor “Total do Projeto” 

Aplica-se os limites:



Outros informações e regras:

- 20% Propostas relativas a circulação “Custo relativo a contratação de mão-de-obra ou serviços 

na cidades que receberão o projeto( pagamentos de seguro e transporte não são considerados)

- Proponente poderá ser remunerado, desde que preste serviço ao projeto, discriminado no 

orçamento analítico previsto.

- Responsabilidade do proponente as retenções e os recolhimentos relativos a impostos

- 10% Direitos Autorais

Considera custos administrativos:
“Entende-se como despesas administrativas aquelas executadas na atividade-meio do projeto”

- Material de consumo para escritório;
- Serviços de postagem e correios;
- Transporte e deslocamento de pessoal administrativo;
- Contas de telefone, água, luz ou Internet;
- Locação de imóvel para sede da instituição cultural sem fins lucrativos aberta ao público, durante a execução 
do projeto;
- Honorários de pessoal administrativo, serviços contábeis e advocatícios contratados para a execução da 
proposta cultural e respectivos encargos sociais perante o INSS e o FGTS; e
- Outras despesas administrativas restritas ao funcionamento de instituição cultural sem fins lucrativos aberta ao 

público, ou indispensáveis à execução da proposta cultural assim consideradas pelo MinC.



Proibições no orçamento
- Elaboração de proposta cultural, taxa de administração, de gerência ou similar;

- Em benefício de servidor ou empregado público;

- Em favor de clubes e associações de servidores públicos ou entidades congêneres;

- Que resultarem em vantagem financeira ou material para o patrocinador. “Salvo”: Distribuição de ingressos, 
Conservação, preservação ou restauração de bem tombado e 10% dos produtos; 

- Com recepções, festas, coquetéis, serviços de bufê ou similares;

- Compra de passagens em 1°classe ou classe executiva, salvo, em caso de necessidade justificada;

- Serviços de captação (selecionada por edital ou apresentada por instituição cultural criada pelo 
patrocinador); 

- Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora 

dos prazos;

- Aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e TV (exceto quando se tratar de inserções 

publicitárias para promoção e divulgação do produto principal do projeto, e desde que discriminado no plano 
de divulgação).

- Aquisição de mais de cinco produtos ou serviços do mesmo fornecedor;

- Aquisição de material permanente (Permitida quando for opção de maior economicidade ou constituir item 

indispensável à execução, em detrimento da locação, devendo o proponente realizar cotação prévia)

- Direitos autorais decorrentes de execução pública de eventos musicais (somente será autorizada quando não 

houver cobrança de ingressos).



Tramitação 
(após envio da proposta no salic)

1 - Inscrição no Salic

Período de inscrições:
1 fev. a 30 de nov.

Compõe essa fase:
I– analise da inscrição completa e preenchimento correto do formulário
II– Enquadramento e finalidade
III– Adequação do perfil da proposta e do proponente ao mecanismo 
pleiteado
IV- Verificação de planilha orçamentária e doc. técnicos
V- Verificação de duplicidade

2 - Analise documental e exame preliminar de admissibilidade 

Arquivado (imediatamente):
I- Contrarie súmula adm. da CNIC
II- Contrarie parecer normativo do MinC
III- Cronograma ou objeto idêntico a 
outra proposta
IV- reapresentação de projeto similar, já 
arquivado ou indeferido
V – Fracionamento de outro projeto já 
inscrito.

Caso insuficiente 
+ 1 diligencia

Adequações 
(20 dias)



3 – Analise Técnica (30 dias)
Parecer 
técnico

Parecer técnico (contendo):
I-Aferição de capacidade técnica do proponente;
II- Suficiência das informações prestadas;

III- Atendimento as objetivos;
IV- Enquadramento nas finalidades;

V- Objeto x produtos x indicadores;
VI- Estratégias de ação x orçamento;

VII- Medidas de acesso e acessibilidade;
VIII- Enquadramento art18 x art26;

IX- repercussão do projeto;
X- impactos e desdobramentos (positivos ou negativos) cultura, econômico, social, 

ambiental, outros;
XI- Contribuição para a área;

XII- Compatibilidade de custos;
XIII- Relação custo/beneficio (impacto no preço final dos produtos);

XV- Se editais (analise da impessoalidade).

120 dias nos casos de 
recuperação do 
patrimônio histórico e 
construção de imóveis..

A pedido do proponente:
Desde que justificado a inviabilidade da apreciação da CNIC (tempo hábil) o 
MinC poderá aprovar e autorizar a captação em regime de urgência.
- Pedido a ser enviado ao titular da secretária competente;
- Analisado em até 10 dias;
- O MinC poderá solicitar manifestação individual de membro da CNIC
- O Ministro poderá a qualquer momento avocar os processos.

Não se recomendará a 
aprovação de Projetos 
com corte de 50% no 
orçamento 



4 – CNIC Comissão Nacional de Incentivo a Cultura                                                                                SEFIC

Parecer é distribuído para:

Não

Membro da área da CNIC

Decisão, 
submeter a 

plenária Plenária da CNICSim
Sugestão de 

proposta Registra-se na 
SALIC – vai 

para analise 
documental e 

publicação 
no D.O.

Não aceita –
enviada para 

apreciação da 
SEFIC



6 - Publicação no “D.O.”

Exceto as de 
competência da 
SAV – Secretaria 
do Audiovisual

Os proponentes deverão estar com a 
documentação regular:
- Previdenciária
- Fiscal
É verificado antes da publicação no 
Diário Oficial (DO).
PF: CQTF, DAU e CADIM.
PJ: FGTS, INSS, CQTF, DAU e  CADIM.

Inicia-se o Prazo de execução, 
estabelecido na portaria de autorização 
para captação de recurso, não estando 
adstrito ao exercício fiscal corrente. 

5 - SEFIC  - Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura

Indeferimento
Registro no Salic

em 5 dias

*A SEFIC poderá solicitar as unidades 
técnicas ou a CNIC mais informações.
Prazo: 30 dias.

Reconsideração
Pedido em 10 dias

Analise SEFIC

Decisão após 
recurso. Irrecorrível

Indeferido 

Deferido
Recurso ao Ministro

Prazo de 10 dias
*Poderá solicitar...



Publicação no “DO” Inicia o Prazo de execução

Projetos 
aprovados 
em portaria:
Não são 
cabíveis de 
alteração 
unilateral.

O MinC poderá revogar* a portaria:
Na constatação de fato novo ou erro 
material. Respeitando os direitos 
adquiridos em relação a metas e 
etapas já executadas, desde captado 
os recursos correspondentes. 
*Não poderá ocorrer se houver 
ultrapassado o prazo de 5 anos. Salvo 
na hipótese de má-fé do proponente.

Projetos com 
execução 
modular:
Poderão ter 
autorização 
para 
captação 
parcelada 
de recursos. 

Não haverá ressarcimento antes da 
publicação da portaria.
- Correm por conta e risco do 
proponente as despesas realizadas 
antes da liberação da movimentação 
de recursos. 
- Somente sendo ressarcidas caso 
sejam captados recursos suficientes 
para liberação da movimentação



8 - Conta Movimento (CM)7 - Conta Bloqueio (CB) (captação)

Contribuições feitas através:
- Depósito identificado;

- TED ou DOC.
menção do CPF/CNPJ do 
depositante. 

Movimentação:
-1° - Realizada pelo MinC
- Conseguintes realizadas pelo 
banco automaticamente

% poderá ser deduzida:
- Restauração de bem tombado
- Alteração de Projeto com 
justificativa

Banco do Brasil
20% ou 

1/12 avos

Depósitos 
equivocados 
nas contas CB 
e CM, quando 
devidamente 
identificado e 
justificado 
poderão ser 
estornadas.

As Contas CB 
e CM são 
isentas de 
tarifas 
bancárias e 
serão 
vinculadas ao 
CPF/CNPJ do 
proponente.

Os Recursos
enquanto não 
utilizados 
deverão ser
aplicados:
- Caderneta de 
poupança, ou

- Fundo de 

aplicação de 

curto prazo.

Os 
rendimentos: 
Serão 

obrigatoriament

e aplicados no 

próprio projeto, 

nos parâmetros 

aprovados. + 

Prestação de 
contas

As contas CB 
e CM são 
especificas do 
projeto.

Ao termino da 
execução do 
Projeto: O 
Saldo 
remanescente 
das contas 
deverão ser 
recolhidos ao 
FNC.



9 – Período de Captação

- Encerra no final do exercício fiscal do ano 
que foi publicado a portaria;
- Prazo máximo de captação é de 24 
meses (Exceto no caso de força maior);

- Poderá ser até 4 exercícios fiscais:                   
Recuperação de  patrimônio 
histórico e construção de imóveis. 

- O termino do prazo de captação não 
poderá ser posterior ao último dia do prazo 
de execução;

Não serão prorrogado:
- Planos anuais de atividades
- Projetos com calendário especifico ou 
data previamente informada ou fixa

Havendo pós-produção, os prazos de 
captação e pós-produção serão de 60 
dias, após o termino do ultimo evento*.
* Projeto com data certa terão o mesmo 
período de encerramento

E vedada a 
captação de 

recurso entre a data 
de vencimento do 

prazo de captação 
e a data da 

publicação da  
prorrogação 

Pedido de prorrogação de captação: 
- Formulário no Salic (30 dias da data 
prevista de encerramento do prazo 
vigente).
- Informação das metas e dos itens 
orçamentários já realizados (com 
valores) e os que serão realizados 
durante o novo pedido.
- Apresentar justificativa e novo 
cronograma físico-financeira.

O não 
cumprim
ento do 
prazo:

Arquivam
ento do 
projeto

Inicio da prestação 
de contas

Recurso 
em 10 
dias

1° Coordenação 
geral da área 

2° Diretoria da 
área 

3° Autoridade 
máxima da área 

Cabe recursos (em 10 dias):

Esses tramites são idênticos para a execução.

A 
prorrogação 

da 
execução

não renova 
a captação. 



10 – Alterações no Projeto                            No Orçamento                                                     Do Proponente

Remanejamento (após 20% de 

captação) sem autorização

Alterações não permitidas:
- Objeto ou Objetivos;
- Da mesma natureza mais de 
uma vez. 

Anuência Patrocinadores 

Autor da 

obra

Novo Local

P. Orçamento

CronogramaC
a

rt
a

 d
e

 a
n

u
ê

n
c

ia
 

Complementação de 
valor desde captado 50%

Redução, não seja 40% 
superior do aprovado.

Conforme a complexidade, 
poderão ser submetidos a 
parecer técnico da unidade de 
análise e encaminhados a CNIC.  

20% (para + ou -)

divulgação, Adm e 
captação

Inclusão de novos – apenas 
com autorização do MinC

Itens retirados na aprovação do projeto

Não exceda 50%

Apresentando:
Justificativa, Detalhamento 

das etapas complementares 

e orçamento.

Após capt. 20%

Apresentando:
Justificativa, Detalhamento 

dos itens retirados ou 

diminuídos e 

redimensionamento do 

escopo. 

- Após publicado no D.O. 
- Mediante a solicitação;
- 30 dias de antecedência 
da ação a ser alterada.

Após 20% 
captado

Nome Local Plano de 
distribuição

Requerimento do atual 
proponente 

Ocorrido captação, 
dependerá ainda da 
anuência dos 
patrocinadores.

Não caracterize intermediação

Pedido submetido a analise 

técnica.



11 – Acompanhamento              12 – Fiscalização                  13 – Determinação MinC               14 – Pós-produção

Havendo Pós-produção, os prazos máximos 
de captação e execução serão de 60 dias, 
após o término do último evento. 

Através de:

Inadimplência do projeto 
Monitoramento à
distancia (MinC)

Relatórios trimestrais 
pelo proponente no 
SALIC

Poderá ser por meio 
tangível - MinC

Auditorias Vistorias “in loco” Demais diligencias 

Realizadas: MinC, entidades vinculadas ou parcerias 
com outros órgãos Federais, Estaduais e Municipais

Diligencias lavradas em relatório circunstanciado

Solicitar esclarecimentos, prazo de 20 dias. 

Em qualquer fase do projeto, o MinC poderá determinar:

Inabilitação do proponente (impedido):

Omissão nos atendimentos 
as diligências do MinC

Autorização de Captação

Prorrogação de prazos Novas captações 

Recebimento de outros recursos do PRONAC

As medidas poderão ser aplicadas acumuladamente

Aplicada qualquer medida o proponente será notificado

Esclarecimentos ou sanar irregularidade em 20 dias

Não esclarecido: apuração de responsabilidades e ressarcimento



15 – Relatório Final (Prestação de Contas)        16 – Parecer de Avaliação Técnica (elaborado em 60 dias)

Abordará os aspectos:

Apresentar em até 30 dias após o termino do prazo de execução, acompanhado dos seguintes documentos: 

Se pertencer a 

ADM pública –

copia dos 

despachos e 

licitações 

Se não for apresentado

Copia de cotação: 

Material 

Permanente / 

Mesmo fornecedor

Relatório de 

execução física 

com avaliação de 

resultados

Relatório de bens 

móveis (adquiridos, 

construídos ou 

produzidos) + 

cotação 

Relatório de bens 

imóveis 

(adquiridos, 

construídos ou 

produzidos) + 

cotação 

Comprovação das 

distribuições dos 

produtos 

(conforme plano 

de distribuição)

Comprovantes de 

execução do 

plano de 

divulgação – Foto, 

exemplar ou 

outros. 

Comprovantes 

das medidas 

de acesso e 

acessibilidade. 

Comprovant

e de 

recolhimento 

ao FNC – se 

houver saldo.

Termo de 

aceitação 

definitiva da obra –

casos: obras de 

engenharia 

Destinação cultural 

dos bens-

adquiridos, 

produzidos ou 

construídos

Cópia das 

NFs, RPA e 

extratos 

bancários.

Relatórios que 

compõem o 

Roteiro de 

Prestação de 

contas. 

Inadimplente 

Notificação – apenas 1 vez 

Regularização em 30 dias

Confirmação dos doc. do 

relatório final

Comparação: resultados 

esperados x previstos

Aferimento da repercussão 

junto à sociedade

Cumprimento dos Plano: 

distribuição e divulgação

Analise da execução do 

objeto e objetivos 

Avaliação da 

economicidade

Cumprimento das medidas 

de acesso e acessibilidade 

Outros aspectos relevantes

Parcial 

Indicará: 

Objeto, etapa, 

meta ou ação 

descumprida

Recomenda-se 

a devolução 

Integral

Em caso de descumprimento 

Fica 

dispensada a 

analise 

técnica 

OK

Pena de reprovação

Transcorrido 5 anos da apresentação – PRESCRIÇÃO das sanções previstas – ressalvo a de ressarcimento financeiro 



17 – Analise de Prestação de Contas financeiras (coordenação-geral )

Parecer conclusivo, quanto a regularidade financeira

Os pareceres – Avaliação técnica e Prestação de contas, comporão o LAUDO FINAL

Publicação no D.O.

do Parecer de 

avaliação técnica

Aprovação 

Para o parecer o MinC poderá: 

Valer-se de informações, documentos, ou outros elementos obtidos junto a autoridades públicas

Solicitar a qualquer pessoa física ou jurídica informações, documentos ou outros elementos que julgarem 

necessários

Diligenciar o proponente, ou seus sócios para apresentarem informações, documentos e outros 

esclarecimentos, para avaliar a prestação de contas. (prazo de 20 dias)  

Arquivamento Aprovação c/ ressalvas Reprovação

Mensagem via correio eletrônico e SALIC
Correspondência com AR, correio eletrônico e 

SALIC

Comunicado por: 

(além de 

publicação no 

D.O.

O Acompanhamento e a avaliação irá 
verificar a fiel aplicação de recursos e dar-se-

ão por meio de comparação entre:

- Resultados esperados e atingidos, 

- Objetivos previstos e alcançados, 
- Custos estimados e os efetivamente realizados

- Aferimento da repercussão da iniciativa na sociedade.



18 - Aprovação           Arquivamento                   Aprovação com ressalvas   Reprovado

Também se aplica a projetos 

parcialmente executados em virtude de 

captação insuficiente. (desde que 

atingidos os seus objetivos sem dano ao 

erário  

Avaliação técnica insatisfatória (desde 

que não resulte em prejuízo ao erário ou 

descumprimento do objeto )

Regularidade financeira

Registro da 
decisão no 

SALIC

Projeto em que não foi 
captado o mínimo para 

ser movimentado ou 
não utilizado eventuais 

recursos 

Em caso de captação, o 
arquivamento somente 

ocorrerá após o 
recolhimento do aporte 

ao FNC

Objeto descumprido

Prestação de Contas irregular, ainda 

que o parecer sobre o objeto tenha 

sido favorável 

Omissão na prestação de contas –Será 

sanada: se apresentada até o 

julgamento da tomada de contas 

especial

30 dias recolhimento dos recursos 

irregularmente aplicados 

Atualizados desde a captação dos 

recursos pelo índice oficinal da 

caderneta de poupança 

Esgotado o prazo, sem o cumprimento 

das exigências, ou solicitação de 

parcelamento – É instaurado 

Tomada de contas especial. 

Juros fixado pelo TCU

30 dias para recolhimento dos recursos remanescentes ao FNC, incluindo 

os rendimentos da aplicação financeira (Caso já não tenha recolhido)

Esses atos podem 

ser revistos 

(justificadamente) a 

qualquer momento 

pela autoridade 

máxima da 

Secretaria 

competente.

Da decisão 

caberá recurso no 

prazo de 10 dias.

Para o Ministro da 

Cultura, que 

responderá em 

até 60 dias. 

O ministro poderá 

encaminhar para 

analise da CNIC. 

Laudo final 
submetido à 
autoridade 
máxima da 
secretaria 

para 
decisão de:



19 – Inabilitação do Proponente                  20 – Tomada de contas especial TCE                21 – Parcelamento de débitos

Se houver recurso, após a 
ultima decisão

Automaticamente após 10 
dias da decisão da 

autoridade máxima da 
secretaria sobre o laudo final 

Não havendo o pagamento 
ou pedido de parcelamento 
adotar-se-á procedimentos 

indicados pelo TCU

Visa:
- Apuração dos fatos
- Identificação dos responsáveis
- Quantificação do dano
- Obtenção do ressarcimento

Recolhimento do valor em 
questão ao FNC reverte o ato 
de reprovação/ inabilitação.
*Desde que não haja outras 

irregularidades

Sanção de inabilitação 
3 anos

PROJETO REPROVADO

Sem prejuízo a outras sanções, a 
inabilitação resultara em 

impossibilidade:

I - Autorização de Captação de 

propostas ou projetos na fase em que 

estiverem serão cancelados e 

arquivados

II – Prorrogação de prazo de captação

III – Novas captações

IV – Recebimento de outros 

mecanismos do PRONAC

Será Realizado pelo MinC, ou na 
sua omissão pelo TCU

A instauração do 
processo de TCE 
interrompe o prazo 
prescricional de 5 
anos previsto na 
prestação de contas

O Proponente poderá pedir em qualquer
fase da prestação de contas ou “TCE”

O pagamento da 1° parcela reverte o 
registro de inadimplência do projeto e da 

inabilitação do proponente.

Rescisão do parcelamento – restaura-se a 
inabilitação do proponente

A Inabilitação é possível dentro do prazo 
prescricional (5 anos) acumulado o 
período eventualmente realizado



Obrigações
Proibições

Penalidades
Sumulas da CNIC

Dicas
Curiosidades



Obrigações
- Acompanhar a tramitação da proposta e do projeto no Salic;

- Manter seus dados devidamente atualizados, prestar informações e enviar a documentação 

solicitada pelo MinC;

- Fazer uso adequado da identidade visual do MinC (MinC terá 5 dias úteis para avaliar para 

autorizar ou indicar modificações); 

- Declarar ao MinC todo e qualquer tipo de fontes de financiamento do projeto inscrito no Pronac, 

inclusive durante a sua execução;

- Prestar contas da execução física e financeira dos projetos financiados no âmbito do Pronac;

- Documentos encaminhados em idioma estrangeiro, deverão ser acompanhados de tradução 

contendo a assinatura, o número do CPF e do RG do tradutor, exceto nos casos de tradução 

juramentada

- Cumprir as medidas de acessibilidade e democratização de acesso (O MinC exige a 

comprovação de seu cumprimento quando da prestação de contas, sendo este item 

indispensável para a aprovação das respectivas contas).

- Emitir comprovantes em favor dos doadores ou patrocinadores

- Manter o controle documental das receitas e despesas do projeto pelo prazo de dez anos, 

contados da aprovação da prestação de contas.

- Responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer violação de direitos de imagem, de 

autor e conexos, assegurado o direito de regresso do Estado por eventuais demandas judiciais 

propostas em seu desfavor



Proibições
- Concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou 

circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados que estabeleçam limitações de acesso. 

- Apresentação de proposta por pessoa física ou pessoa jurídica que seja ou tenha como dirigentes, 

administradores, controladores ou membros de seus conselhos:
I – Agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

II – Servidor público do Ministério da Cultura ou de suas entidades vinculadas, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- Propostas apresentadas por igrejas ou instituições religiosas congêneres, salvo quando 

caracterizadas exclusivamente como colaboração de interesse público (atendas os objetivos da Lei Rouanet). 

- Contratação de pessoa física ou jurídica para apresentar-se como proponente junto ao Pronac, 

fato que configura intermediação. (Não se configura intermediação a representação exclusiva de 

um artista ou grupo artístico, por pessoa com vínculo contratual prévio).

- Captação de recursos de entidades vinculadas ao beneficiário (Exceto para instituições culturais 

sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador).

- Os recursos captados não serão aplicados em atividades não integrantes de projeto cultural 

aprovado.

- Distribuição gratuita de obras ou ingressos de projetos a agente público do Ministério da Cultura, 

de suas entidades vinculadas e membro de comissões instituídas.



Penas
Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no caso de desvio de objeto, será aplicada, 

ao doador e ao beneficiário, multa correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida 

indevidamente.

Constitui crime, punível com a reclusão de dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor 

do projeto, qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de 

expressão, de atividade intelectual e artística, de consciência ou crença, no andamento do 

projeto a que se refere a Lei Rouanet.

Constitui crime, punível com reclusão de dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor do 

projeto, obter redução do imposto de renda utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício 

desta Lei.

- No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime o acionista controlador e os 

administradores que para ele tenham concorrido.

- Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função 

desta Lei, deixa de promover, sem justa causa, atividade cultural objeto do incentivo.



Sumulas Administrativas da CNIC
Súmula nº 6

Serão admitidas despesas de alimentação a titulo de refeição, desde que vinculadas ao 

projeto cultural aprovado e necessárias para o êxito de seu objeto; não tenham sido 

custeadas por outra rubrica; e observem os princípios da economicidade, moralidade e 

impessoalidade.

Súmula nº 7

Para efeitos de enquadramento na alínea "g" do § 3º do artigo 18 da Lei nº 8.313, de 23 

de dezembro de 1991, no que tange ao Patrimônio Cultural Imaterial não registrado na 

forma do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, serão considerados como projetos 

de valorização ou de salvaguarda aqueles relativos a bens culturais imateriais 

transmitidos há, pelo menos, três gerações, que digam respeito à história, memória e 

identidade de grupos formadores da sociedade brasileira, que contenha a anuência 

comprovada e a participação de representação reconhecida da base social 

detentora, e que apresentem proposta de geração de benefícios materiais, sociais ou 

ambientais para esta base, devendo ainda ser enquadrados em tipologia de projetos e 

produtos estabelecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).



Sumulas Administrativas da CNIC
Súmula nº 12
Tiragem de até 3.000 (três mil) exemplares de livros, CDS, DVDS e outras mídias. O requerimento de 

ampliação desse limite poderá ser deferido pela CNIC, caso julgue procedente e razoável a 

justificativa apresentada.

Súmula nº 17
Não será admitida proposta cujo objeto seja a construção de portais e réplicas em logradouros 

públicos.

Súmula nº 18
Não será admitida proposta cujo objeto seja a concessão de bolsa de estudos de graduação e 

pós-graduação.

Súmula nº 29
O limite para pagamento de cachês artísticos com recursos incentivados, por apresentação, será 

de no máximo:

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para artista solo 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para grupos artísticos e, no caso de orquestras

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por músico 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o maestro. 
Valores superiores aos definidos nesta súmula dependerão da aprovação em plenário da CNIC, 

considerando as justificativas apresentadas pelo proponente e pela área técnica.



Sumulas Administrativas da CNIC
Súmula nº 25
Não serão admitidas propostas que contenham ações que se caracterizem como cultos religiosos, 

direcionados exclusivamente à evangelização ou a outro tipo de doutrinação religiosa.

Os projetos culturais do audiovisual deverão respeitar os seguintes tetos orçamentários: 

- curtas metragens: R$ 150.000,00 (finalizado em digital HD ou 16mm) ou R$ 200.000,00 (finalizado 

em película 35mm); 

- Videoclipes: R$ 45.000,00 (independente de suporte de finalização); 

- Médias metragens: R$ 600.000,00 (para documentários finalizados em digital HD) e R$ 800.000,00 

(para filmes de ficção finalizados em digital HD); 

- Mostras / festivais: R$ 600.000,00 para festivais em primeira edição e até R$ 1.500.000,00 para 

festivais que incluam estruturas com oficinas e workshops audiovisuais. Para os festivais tradicionais

(mais de cinco edições), serão admitidos orçamentos superiores, desde que o proponente 

comprove a capacidade técnica de execução; 

- Programas de TV até 52 minutos: R$ 100.000,00 por programa; 

- Programas de rádio: R$ 30.000,00 por programa; 

- Sítios de Internet: R$ 50.000,00 para infraestrutura do site e R$ 250.000,00 para produção de 

conteúdo para o site. 
Por solicitação do proponente, a CNIC poderá julgar pedidos de excepcionalidade, 

autorizando a análise de propostas acima desses limites.



Dicas
- Ressarcimento (IN1/2013):

Art. 49. O proponente não poderá ressarcir-se de despesas efetuadas em data anterior

à publicação da portaria de autorização para captação de recursos.

Parágrafo único. Correm por conta e risco do proponente as despesas realizadas antes 

da liberação da movimentação dos recursos, somente sendo ressarcidas caso sejam 

captados recursos suficientes para a liberação de movimentação.

- O proponente terá direito a saques para pagamentos de despesas iguais ou inferiores 

a cem reais, devendo as demais despesas ser realizadas por meio de transferência 

bancária identificada, cheque nominal ou qualquer outro meio eletrônico de 

pagamento que assegure a identificação do fornecedor de bem ou serviço.

- Não será admitida a utilização de diferentes mecanismos da Lei nº 8.313, de 1991 ou 

quaisquer outras fontes de recursos, para cobertura de um mesmo item de despesa.



Curiosidades

- Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto de apreciação 

subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural. ( Lei 8313 - Art. 22.) 

- Ficam reconhecidos como manifestação cultural a música gospel e os eventos a ela 

relacionados, exceto aqueles promovidos por igrejas. (Lei 8313 - Art. 31-A.) 

- Fica instituída a Ordem do Mérito Cultural, cujo estatuto será aprovado por Decreto do 

Poder Executivo, sendo que as distinções serão concedidas pelo Presidente da 

República, em ato solene, a pessoas que, por sua atuação profissional ou como 

incentivadoras das artes e da cultura, mereçam reconhecimento (Lei 8313 - Art. 34)



Muito Obrigado!!!

Marcos Terra

SISEM-Botucatu
Junho2015


