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ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet
Quem pode ser proponente?

Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, com comprovada atuação em área
cultural conexa à proposta que pretende apresentar.

Exceção : apresentação do primeiro projeto

Natureza cultural comprovada por meio do CNPJ com CNAE – referente à área cultural
dos produtos apresentados na proposta.

ATENÇÃO! É vedada contratação de pessoa física ou jurídica para apresentar-se como
proponente, fato que configura INTERMEDIAÇÃO



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet

Que tipos de projetos podem ser apresentados?

Iniciativas culturais que atendam aos objetivos estabelecidos pelo Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac) e que contemplam um dos segmentos culturais elencados na
legislação. De acordo com o segmento cultural contemplado, o projeto será enquadrado
ou no art. 18 ou residualmente no art. 26 da Lei Rouanet, o que vai impactar no benefício
fiscal que será concedido ao respectivo patrocinador.

Que tipos de projetos não podem ser apresentados?

Obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções
particulares ou circuitos privados que estabeleçam limitações de acesso.



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet

Quando e como o proponente pode apresentar estes projetos?

Os projetos poderão ser apresentados de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano,
por meio eletrônico através do sistema disponibilizado no site do Ministério denominado
SALIC. Para poder apresentar o projeto, portanto, o proponente/ representante legal
deverá tornar-se um usuário cadastrado do Salic.

ATENÇÃO! A apresentação da proposta deverá respeitar o prazo mínimo de antecedência
de 90 dias com relação a data prevista para início de sua execução



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet
Quantos projetos o proponente pode apresentar? Há um limite?

Quantidade de projetos ativos no Salic* :

a) para EI - MEI e para pessoa física: 4 projetos (+2);
b) para os demais EI: 8 projetos (+3); e
c) para EIRELI, Ltda. e demais pessoas jurídicas: 16 projetos (+4).

Acréscimos: novos projetos a serem integralmente realizados em equipamentos ou
espaços públicos.

Considera-se mesmo proponente:
- pessoa física que também se constitua como EI e EIRELI ou sócio/dirigente das demais
pessoas jurídicas.
- pessoas jurídicas que possuam sócios/dirigentes em comum ou que participem do
mesmo grupo empresarial.



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet
Limite de valor por proponente.

a) EI– MEI e para pessoa física: R$ 1.500.000,00;

b) EI: R$ 7.500.000,00 ;

c) EIRELI, Ltda. e demais pessoas jurídicas: R$ 60.000.000,00;

Execções:

I) Planos anuais e bienais;

II) Conservação e restauração de imóveis, monumentos, logradouros, sítios, espaços e demais objetos,
inclusive naturais, tombados por qualquer das esferas de poder, desde que apresentada documentação
comprobatória, conforme regulamento;

III) Preservação de acervos e exposições organizadas com acervos museológicos de reconhecido valor
cultural pela área técnica do MinC.

IV) Construção e implantação de equipamentos culturais de reconhecido valor cultural pela respectiva
área técnica do MinC.

NOVIDADE: projetos a serem integralmente realizados nas Região Sul e nos estados do Espírito Santo 
e Minas Gerais terão um acréscimo de até 25% para esses limites e nas Regiões Norte, Nordeste ou 

Centro-Oeste, o acréscimo será de até 50% para esses limites. 



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet
Custo per capita / Valor por Pessoa Beneficiada: R$ 375,00

* Quociente entre o somatório do custo do projeto e o quantitativos de beneficiários do produto principal.
Podem ser computados também os quantitativos totais previstos para os produtos secundários excetuando-se
sítio de internet e TV aberta;

Exceções:
Proteção do patrimônio material e imaterial e acervos;

Planos anuais e bienais;

Obras e restauração;

Capacitação, cursos, oficinas, fóruns ou seminários de formação;

Óperas;

Prêmios;

Pesquisas;

Projetos museológicos, educativos, de manutenção de corpos estáveis;

Projetos de inclusão da pessoa com deficiência;

Desfiles Festivos;

Produção de obras audiovisuais;

Construção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de 10 mil habitantes;

Projetos realizados em espaços com até 150 lugares.



ETAPA 01: O que um projeto e um produtor 
precisam ter para utilizar a Lei Rouanet

 Carta de Anuência, caso já tenha confirmada no momento da inscrição a participação de algum artista;

 Projeto Pedagógico com currículo do responsável , no caso de proposta que preveja a instalação e
manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados à formação, à capacitação, à
especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura;

 Plano de execução contendo carga horária e conteúdo programático, no caso de oficinas, workshops e
de outras atividades de curta duração;

 Outras fontes pretendidas para arrecadação: recursos solicitados a outros órgãos + recursos próprios +
recursos de terceiros;

 Medidas de acessibilidade que serão adotadas para garantir acesso de idosos e pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida aos bens culturais que serão produzidos através do projeto. Exemplos: rampas
de acesso, banheiros adaptados, libras, audiodescrição, legendas, dentre outros.

 Medidas de democratização de acesso e fruição de bens, produtos e serviços culturais visando atender
às camadas da população menos assistidas.
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ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet
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ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet
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ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet

Quem pode ser patrocinador?

Contribuintes de Imposto de Renda. Pessoas físicas ou jurídicas tributadas no lucro real.

Qual é o benefício fiscal concedido para o patrocinador?

Dedução no Imposto de Renda devido pelo patrocinador. Em outras palavras, o patrocinador ao realizar
um aporte financeiro na conta de um projeto cultural aprovado tem o direito de deduzir em seu imposto
de renda um percentual deste aporte realizado. Caso a dedução não seja integral, o restante é
considerado apoio com recursos próprios, também chamado de contrapartida.

O percentual de abatimento depende da natureza jurídica do patrocinador (pessoa física ou jurídica),
tipo de aporte financeiro realizado em prol do projeto (doação ou patrocínio) e do enquadramento do
projeto cultural incentivado (art. 18 ou 26 da Lei Rouanet).

LIMITE DO APORTE 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

Até 6% do IR devido Até 4% do IR devido



ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet

Projeto enquadrado no art. 18 Projeto enquadrado no art. 26

Pessoa Física: 
100% de abatimento no caso de 
DOAÇÃO. 
100% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.  

Pessoa Física: 
80 % de abatimento no caso de 
DOAÇÃO
60% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO

Pessoa Jurídica: 
100% de abatimento no caso de 
DOAÇÃO. 
100% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.  

Pessoa Jurídica: 
40% de abatimento no caso de DOAÇÃO. 
30% de abatimento no caso de 
PATROCÍNIO.  

+
Lançamento do aporte como despesa 

operacional



ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet

DOAÇÃO PATROCÍNIO

Transferência definitiva e irreversível de
numerário ou bens em favor de
proponente, pessoa física ou jurídica sem
fins lucrativos, cujo programa, projeto ou
ação cultural tenha sido aprovado pelo
Ministério da Cultura.

Transferência definitiva e irreversível de
numerário ou serviços, com finalidade
promocional, a cobertura de gastos ou a
utilização de bens móveis ou imóveis do
patrocinador, sem a transferência de
domínio, para a realização de programa,
projeto ou ação cultural que tenha sido
aprovado pelo Ministério da Cultura.

A grande diferença entre patrocínio e doação está na FINALIDADE PROMOCIONAL. No
primeiro há a exposição da marca do patrocinador junto a divulgação e produtos do
projeto, visando, como o nome diz, a promoção do patrocinador em decorrência do
patrocínio efetuado, o que não ocorre na hipótese de doação.



ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet

Segmentos Culturais - Art. 18

 Artes Cênicas (circo, dança, mímica, ópera, teatro e ações de capacitação e treinamento de pessoal)

 Livros de valor artístico, literário ou humanístico

 Música Erudita ou Instrumental

 Exposições de Artes Visuais

 Doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem
como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para manutenção desses acervos

 Produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta ( igual ou inferior a 15 minutos de
duração) e média metragem (superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos de duração) ; e
preservação e difusão do acervo audiovisual

 Preservação do patrimônio cultural material e imaterial

 Construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como
centros comunitários, em municípios com menos de 100 mil habitantes.

Projetos que não contemplem um dos segmentos elencados acima, são 
automaticamente enquadrados no art. 26 da Lei Rouanet. 



ETAPA 02: O que a empresa ganha ao patrocinar 
através da Lei Rouanet

É vedada a concessão de vantagens financeiras indevidas ou materiais ao patrocinador!

Práticas admitidas (Art. 44 IN 05/2018)

Ações adicionais realizadas pelo patrocinador, pelos proponentes ou pelos captadores
destinadas à prospecção comercial, programas de relacionamento, ampliação da divulgação ou
promoção do patrocinador e de suas marcas e produtos, desde que com a comprovada anuência do
proponente e custeadas com recursos não incentivados;

Fornecimento de produtos ou serviços do incentivador ao projeto cultural, desde que
comprovada a maior economicidade ou exclusividade;

Concessão de acesso a ensaios, apresentações, visitas ou quaisquer atividades
associadas ou não ao projeto cultural; e

Comercialização de produtos e subprodutos do projeto cultural em condições promocionais no local do evento



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Prazo de Execução: período para realização do projeto proposto e vinculado ao cronograma apresentado ao MinC. Não
está adstrito ao exercício fiscal corrente. Abrange a fase de pós-produção do projeto limitada a 60 dias (exceto no caso de
produção audiovisual que pode ser de até 120 dias).

Prazo de Captação: inicia na data de publicação da Portaria para Autorização para Captação de Recursos
Incentivados e é limitado ao término do exercício fiscal corrente. Prazo máximo de captação com eventuais
prorrogações : até 36 meses (exceto: caso fortuito e força maior, projeto de recuperação de patrimônio histórico ou
construção de imóveis limitado a 06 exercícios fiscais e projetos contemplados por seleções públicas).

Prorrogação: quando não concedida de forma automática pelo sistema, deve ser pedida com antecedência mínima de
30 dias da data prevista para encerramento.

Não serão concedidas prorrogações de captação aos planos anuais e plurianuais e a projetos com calendários
específicos.

A prorrogação do prazo de execução não renova o prazo de captação.



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Plano de Distribuição, com descrição dos produtos a serem distribuídos, inclusive os gratuitos, especificando a
destinação e os valores.

Percentuais de distribuição e valores determinados pela legislação

Mínimo de 10% dos produtos para distribuição gratuita com caráter social, educativo ou formação 
artística. 

Até 10% dos produtos para distribuição gratuita promocional pelos patrocinadores

Até 10% dos produtos para distribuição gratuita promocional em ações de divulgação do projeto

Mínimo de 20% para comercialização em valores que não ultrapassem R$ 75,00

Até 50% para comercialização a critério do proponente, sendo o preço médio de R$ 225,00. 



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Medidas Complementares de Democratização de Acesso (Art. 21 IN 05/2017)

Doar, além dos 10% obrigatórios, 20% dos produtos resultantes da execução do projeto a escolas públicas, bibliotecas,
museus ou equipamentos culturais de acesso franqueado ao público, devidamente identificados;

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

Disponibilizar na internet registros audiovisuais dos espetáculos, exposições, atividades de ensino e outros eventos de
caráter presencial;

Permitir a captação de imagens das atividades e de espetáculos ou autorizar sua veiculação por redes públicas de
televisão e outras mídias;

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

Oferecer bolsas de estudo ou estágio a estudantes da rede pública ou privada de ensino em atividades educacionais,
profissionais ou de gestão cultural e artes desenvolvidas na proposta cultural;

Estabelecer parceria visando à capacitação de agentes culturais em iniciativas financiadas pelo poder público; ou

Outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pelo MinC



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Orçamento detalhado das despesas previstas para a execução do projeto, preenchido de acordo com rubricas
previamente definidas no sistema Salic conforme produto cultural selecionado .

Percentuais e limites determinados pela legislação

Custo de Divulgação: Limite de 30% do valor total do projeto de até R$ 300 mil e de 20% para os demais
projetos.

Custos Administrativos: Limite de 15% do valor total do projeto.

Limite de 10%* do valor total do projeto no teto de 150 mil reais para remunerar serviço de captação de
recursos*

* Percentual ampliado para 15% em projetos integralmente executados nas Regiões Norte, Nordeste ou Centro Oeste e
12,5% para a Região Sul e para os estados de Espírito Santo e Minas Gerais.



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Proponente pode ser remunerado através do projeto?

Sim! Desde que preste serviços ao projeto previstos no orçamento, respeitado o limite total de 50% do Custo do
Projeto.

* Pagamentos à cônjuges, companheiro, parentes em linha reta ou colateral até o segundo grau, parentes com vínculo de
afinidade com o proponente e em benefício de empresa coligada ou que tenha sócio em comum serão computados para esse
limite.

É obrigatória a previsão de serviços advocatícios, ainda que posteriormente o item não seja executado.

É obrigatória a contratação de contador, podendo o proponente utilizar o profissional da sua empresa.

Custo do Projeto: Valor do Projeto (etapas de pré-produção, produção, pós-produção) + Custos

Vinculados (administrativos + divulgação)



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Movimentação e liberação dos recursos.

- Captados em Conta Vinculada e movimentada por meio de cartão magnético.

- Podem ser movimentados quando atingidos 20% do custo do projeto homologado.

- Primeira movimentação para o Cartão da Conta vinculada: efetuada diretamente pelo Ministério após consulta da
regularidade do proponente.

- Permitidos saques diários de até R$ 1.000,00 para pagamento de despesas limitas a esse valor.

- Demais pagamentos deverão ser feitos por meio de transferência bancária identificada, cartão magnético ou
qualquer outro meio eletrônico de pagamento que permita a identificação do fornecedor do bem ou do serviço.

- Os recursos depositados na Conta Vinculada, enquanto não empregados, deverão ser automaticamente aplicados
em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida
pública federal.

- Os respectivos rendimentos deverão ser utilizados no próprio projeto cultural e serão objeto de prestação de
contas.



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto

Possibilidades de alteração do projeto

O projeto pode ser alterado na fase de execução mediante solicitação do proponente no mínimo 30 dias antes da
execução da ação ou meta a ser alterada.

Qualquer pedido de alteração só será apreciado após liberação dos recursos, ou seja, após a captação de pelo
menos 20% do valor do projeto (salvo pedido de alteração de proponente)

Poderão ser alterados: nome e local de realização do projeto (sempre justificar, apresentar anuência dos envolvidos
e orçamento, plano de distribuição e cronograma ajustados).

São permitidos ajustes entre os itens do orçamento:

- No limite de 50% do valor do item inicialmente aprovado não precisa de prévia autorização.

- Os ajustes não podem recair sobre itens do orçamento que tenham sido retirados na análise inicial.

- Os ajustes não podem implicar aumento do valor aprovado para custos administrativos, divulgação e captação de
recursos.

- Readequações orçamentárias da mesma natureza só poderão ser apresentadas uma única vez (exceto planos
anuais e plurianuais e projetos de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis).



ETAPA 03: O que observar durante a execução de 
um projeto
Pedido de complementação: desde que tenha captado 50% e que não exceda 50% do valor aprovado.

Pedido de redução: desde que tenha captado 20% + não comprometa a execução do projeto + não
represente redução superior a 50% do custo total do projeto.

Possibilidade de transferência de saldos remanescentes não utilizados para outro projeto aprovado:
Planos Anuais e Plurianuais OU projeto de ação continuada do mesmo proponente. (projeto anterior
encerrado + declarado o valor transferido em campo específico do novo projeto e computado como valor
captado no projeto receptor).



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas

Aspectos Gerais

Encerramento do projeto: momento de prestar contas ao órgão incentivador, dentro do prazo
estipulado por cada lei (proposto/executado). Todas as leis de incentivos exigem a Prestação de Contas:
é a forma de avaliar se os recursos públicos foram corretamente aplicados.

A obrigatoriedade de prestar contas é prevista na Constituição Federal em seu artigo 70, parágrafo
único: “Art. 70. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”

Para uma prestação de contas correta é necessária a organização do proponente, para que todos os
documentos comprobatórios estejam claros e em conformidade com o orçamento apresentado e
aprovado pelo órgão.



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
 Todas as despesas e receitas deverão ser discriminadas no momento da prestação de contas.

 Os pagamentos só poderão ser efetuados, após a aprovação do projeto e respectiva publicação na
Imprensa Oficial.

 Todo pagamento deverá ser feito exclusivamente mediante o crédito em conta corrente do
fornecedor ou prestador de serviços;

 Periodicamente deverá ser solicitado o extrato da conta do projeto para controle da prestação de
contas;

 Os recursos, quando não houver compromisso imediato, deverão ser aplicados na mesma
instituição financeira, desde que não haja riscos (apurar mensalmente o rendimento da aplicação);

 Prestação de contas final: conta corrente deverá ser encerrada = saldo zero = não poderá ser mais
utilizada;

 Solicitar encerramento da conta ao órgão e, após, ratificar junto ao banco para formalização do
encerramento. Saldo remanescente: devolução para o fundo, conta ou outra especificidade que o
órgão indicar



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
DESPESAS VEDADAS

a título de elaboração de proposta cultural, de taxa de administração, de gerência, de gestor ou similar;

em benefício de agente público ou agente político, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade 
pública da administração federal direta ou indireta, por quaisquer tipos de serviços; 

com a elaboração de convites personalizados ou destinados à circulação restrita, com recepções, festas, 
coquetéis, serviços de bufê ou similares, excetuados os gastos com refeições dos profissionais ou em ações 
educativas, quando necessário à consecução dos objetivos da proposta;

referentes à compra de passagens em primeira classe ou classe executiva, salvo em situações excepcionais 
em que a necessidade seja comprovada e previamente autorizada pelo ministério;

com serviços de captação, nos casos de proposta cultural selecionada por edital ou apresentada por 
instituição cultural criada pelo patrocinador

com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos;

com a aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e TV, no caso de propostas na área de 
audiovisual, exceto quando se tratar de inserções publicitárias para promoção e divulgação do produto 
principal do projeto;



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas

Aspectos de análise da Prestação de Contas

 Técnico – analisa a execução física: avaliação dos resultados do projeto, principalmente no que diz
respeito ao objetivo proposto, incluindo medidas de democratização de acesso e de acessibilidade;

 Financeiro – analisa a correta e regular aplicação dos recursos financeiros do projeto, ou seja, se os
recursos foram aplicados em consonância com a lei pleiteada;

 Divulgação da marca – analisa se a marca da lei de incentivo foi devidamente utilizada Atentar
para o “Manual de Identidade Visual doMinC” e “Manual de Uso das Marcas do Pronac”.

Nota: A Lei Rouanet possui formulários próprios de prestação de contas, sendo esta feita pelo SALIC,
inclusive com resumos explicativos disponíveis no seu site - www.cultura.gov.br - para projetos de
Mecenato.



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas

PRAZO: O prazo para entrega de prestação de contas é de até 60 dias, após a finalização do prazo autorizado

para execução do projeto para entrega do relatório final, uma vez que os relatórios físicos (metas) e financeiros

deverão ser entregues em tempo real à execução do projeto, de acordo com o extrato bancário.

O QUE DEVE CONSTAR NO RELATÓRIO FINAL:

Comprovação da realização do objeto proposto acompanhada das evidências de sua efetiva realização;

Comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

Comprovação dos produtos e serviços por meio de exemplar de produto, apresentação de fotos, listas de

presença, arquivos digitais, registro audiovisual, entre outros compatíveis;

Descrição das etapas de execução do objeto com os respectivos comprovantes das despesas realizadas de

acordo com o que foi aprovado;

Demonstração das medidas de acessibilidade e de democratização de acesso, nos termos aprovados;

Amostras e/ou registros fotográficos/videográficos das peças previstas no plano de divulgação;

Relação de bens móveis e imóveis eventualmente adquiridos (acompanhados da cotação de preços quando

aplicável)



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
COMPROVANTES DE DESPESAS

Toda despesa deve ser paga mediante apresentação de documentos fiscais, que devem conter a
discriminação dos serviços contratados ou dos produtos adquiridos compatível com o item
orçamentário (rubrica) aprovado, o número de registro no Pronac e o nome do projeto. Tais
documentos devem ser anexados no Novo SALIC para fins de comprovação financeira.

 Para caso de fornecedor Pessoa Jurídica, o documento fiscal aceito é a nota fiscal. Quaisquer outros
documentos como recibo, boleto ou fatura serão aceitos apenas nos casos de não incidência de ISS
ou ICMS e por disposição legal (que deve ser comprovada).

 Para caso de fornecedor Pessoa Física, os documentos fiscais aceitos são recibo de pagamento de
autônomo (RPA) ou recibo de pagamento a contribuinte individual (RPCI) que devem conter: nome
completo, CPF, endereço, local, data, assinatura e anuência do profissional ou fornecedor do serviço,
detalhamento dos impostos



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
COMPROVANTES DE DESPESAS

Os documentos fiscais devem:

Especificar o serviço prestado ou material adquirido com igual descrição ao contido na planilha
orçamentária aprovada pelo MinC;

Constar a data de emissão a partir da data da publicação da portaria de aprovação e autorização
para a captação de recursos;

Não ter data de emissão posterior ao término do prazo de execução do projeto;

Ser emitido em nome do proponente;

Trazer a indicação do número do Pronac e nome do projeto aprovado;

Informar o desconto dos impostos de ISS, INSS e IR, quando houver*

*É obrigação do proponente efetuar a retenção e os recolhimentos de impostos e contribuições que
incidirem sobre os recursos movimentados, serviços contratados, ou obrigações decorrentes de
relações de trabalho, podendo ser custeados com recursos do projeto



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.

In 05/2017. Art. 51: ”A avaliação de resultados considerará a prestação de contas como:

I - aprovada, quando:

a) verificada a integral execução do objeto ou a execução parcial devido à captação parcial de recursos; e

b) não apontadas inadequações na execução financeira e;

c) sanadas todas as ocorrências apontadas em fase de diligência;

II - aprovada com ressalvas quando houver:

a) alterações no projeto cultural, no decorrer de sua execução, sem a anuência do MinC, desde que não
caracterize descumprimento do objeto;

b) não atendimento ao Manual de Identidade Visual do Ministério da Cultura;

c) não apresentação de autorização de uso ou reprodução de obras protegidas por direitos autorais ou conexos;

d) alteração do conteúdo do produto principal, desde que caracterize o alcance da ação cultural projetada, sem
desvio de finalidade;

e) alterações no Plano de Distribuição desde que não acarrete descumprimento das medidas de democratização
ao acesso público e do objeto; ou

f) ocorrências de ordem financeira que não caracterizem descumprimento do objeto ou dano ao erário;



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.

In 05/2017. Art. 51: ”A avaliação de resultados considerará a prestação de contas como:

III- reprovada nas hipóteses de:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento do objeto pactuado, ou

c) descumprimento na execução financeira em decorrência da não observância aos requisitos contidos nessa
Instrução Normativa.

Parágrafo único: A aprovação, com ou sem ressalvas, não exime o proponente de eventuais obrigações em
relação a terceiros.”

A cada 05 aprovações com ressalvas no período de 03 anos* ficará o proponente impedido de apresentar

propostas de projeto cultural por 01 ano.

* Em caso de reincidência da motivação da aprovação com ressalvas a sanção se aplica independentemente
do período de ocorrência.



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

 Possibilidade disponibilizada ao proponente diante da reprovação da prestação de contas.

 Deverão ser apresentadas no prazo preclusivo de até 20 dias da cientificação da reprovação e do pedido de

devolução dos recursos.

 Considerando que o proponente tem o prazo de 10 dias para recorrer da decisão de reprovação da prestação

de contas, na prática, é no momento do recurso que se apresentam tais ações compensatórias como medida

alternativa.

 Tais ações compensatórias deverão ser apresentadas para a devida aprovação do Ministério e seu prazo de

execução não poderá ultrapassar 180 dias.

PRAZO DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO: 05 anos a contar da avaliação dos resultados da prestação de
contas.



ETAPA 04: Cuidados na Prestação de Contas
SANÇÕES: Reprovada a prestação de contas ou nos casos de omissão do dever de prestar contas, o MinC
determinará a inabilitação do proponente.

 Aplicada automaticamente 20 dias após a publicação da reprovação, exceto se houver: recolhimento dos recursos ou

interposição de recurso com efeito suspensivo.

 Sanção com duração de 03 anos.

 Consequências: (i) impossibilidade de apresentar novas propostas; (ii) impossibilidade de prorrogação dos prazos de

captação dos projetos em execução; (iii) impossibilidade de autorização para captação de novos recursos (cancelamento

de propostas em análise + arquivamento de projetos sem movimentação de conta liberada + suspensão de projetos

ativos com bloqueios de suas contas); (iv) recebimento de recursos decorrentes de outros mecanismos do Pronac.

 Prescreve em 05 anos a contar da apresentação da prestação de contas.

PARCELAMENTO DE DÉBITOS: Após decisão de reprovação da prestação de contas, o proponente pode
requerer o parcelamento do débito em até 60 parcelas mensais n]ao inferiores a R$ 2.000,00. O pagamento da
primeira parcela já reverte a inadimplência e inabilitação do proponente, se não constatadas outras
irregularidades.

TOMADA DE CONTAS: Esgotadas todas as medidas administrativas de ressarcimento espontâneo é instaurada
Tomada de Contas Especial (TCE) ou os débitos apurados são inscritos em Dívida Ativa, a depender de sua
liquidez e certeza.



VALOR TOTAL DAS 

DESPESAS NO ITEM

 R$                                       -   

 R$                                       -   

 R$                                    -   

VALOR

TOTAL DAS DESPESAS:

ITEM ORÇAMENTÁRIORECEITA

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TOTAL DAS RECEITAS:

SALDO RECOLHIDO AO FNC:

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

N.º PRONAC: NOME DO PROJETO:   

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA                                     

ANEXO II

PROPONENTE:

Instruções de preenchimento: Este formulário registra as receitas provenientes de
doação, patrocínio e aplicação financeira dos recursos incentivados e as despesas
realizadas na execução do projeto. O relatório deve ser baseado no orçamento
físico-financeiro e eventuais alterações aprovadas pelo MinC.



ITEM ITEM ORÇAMENTÁRIO FORNECEDOR CHEQUE/OP
DATA DÉBITO NA 

CONTA

NÚMERO DOC. 

FISCAL
VALOR

1

2

3

4

5

6

7

 R$                                -   TOTAL:

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

N.º PRONAC: NOME DO PROJETO:   

PROPONENTE:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS                                                                            

ANEXO III

CNPJ/ CPF
DATA DO DOC. 

FISCAL

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

Instruções de preenchimento: Este relatório centraliza todos os registros de
pagamentos das despesas efetuadas durante a execução do projeto junto à conta
movimento dos recursos de captação com incentivo da Lei 8.313/91 e de aplicação
financeira.



Instruções de preenchimento: Este formulário indica quais itens orçamentários
foram executados e suas respectivas quantidades e ocorrências, conforme planilha
orçamentária aprovada pelo MinC. Desta maneira, serão avaliadas as quantidades e
ocorrências programadas e descritas das colunas consta nas colunas “qtde” e “ocor.”
da planilha orçamentária e as que foram efetivamente executadas.

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

N.º PRONAC: NOME DO PROJETO:   

RELATÓRIO FÍSICO                                                                        

ANEXO IV

PROPONENTE:

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

PERÍODO:  de__________________________ a ___________________________.

ITEM ORÇAMENTÁRIO QTDE. EXECUTADAQTDE. PROGRAMADA



NOME DO PROJETO:   

PROPONENTE:

TIPO E NÚMERO DO DOC. 

FISCAL
DATA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

 R$                                             -   

TOTAL:

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

N.º PRONAC: 

RELATÓRIO DE BENS DE CAPITAL                                                                                   

ANEXO V

ESPECIFICAÇÃO

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Instruções de preenchimento: Este formulário centraliza os bens de capital
adquiridos com recursos captados com incentivo da Lei 8.313/91, previamente
aprovados no orçamento como ‘aquisição de bens de capital’. Deverá ser
comprovada a destinação cultural dos bens. Exemplos: móveis, equipamentos,
veículos, aparelhos, entre outros.



Instruções de preenchimento: Este formulário centraliza todos os bens imóveis
adquiridos, construídos ou ampliados com recursos captados com incentivo da Lei
8.313/91, previamente aprovados no orçamento. Este relatório também deve ser
utilizado para listar os imóveis doados ao final do projeto. Deverá ser comprovada a
destinação cultural dos bens

ITEM ESPECIFICAÇÃO CARTÓRIO DE REGISTRO
NÚMERO DE 

REGISTRO
VALOR

1

2

3

 R$                                                 -   

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

N.º PRONAC: NOME DO PROJETO:   

RELATÓRIO DE BENS IMÓVEIS                                                                             

ANEXO VI

PROPONENTE:

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TOTAL:

SITUAÇÃO



Instruções de preenchimento: Este formulário resume os valores de entrada, de
saída e de aplicações financeiras, realizados durante a execução do projeto, junto à
conta movimento dos recursos de captação com incentivo da Lei 8.313/91. A este
relatório devem ser anexados os extratos bancários de todos os meses do prazo do
projeto e de aplicações financeiras em ordem cronológica.

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA:

OBS: A este formulário devem ser anexados os extratos bancários de todos os meses do prazo do projeto e de aplicações financeiras em ordem cronológica.

TOTAL DE DESPESAS:

CONTA CAPTAÇÃO: CONTA MOVIMENTO:

ITEM

TOTAL CAPTADO:

TOTAL DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

LOCAL, DATA :  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

SALDO ATUAL:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                                                    

ANEXO VII

PARCIAL   (     )

FINAL   (     )

TOTAL RECOLHIDO AO FNC:

VALOR (R$)

NOME DO PROJETO:   

PROPONENTE:

N.º PRONAC: 



 

                  
 

RELATÓRIO FINAL                                
ANEXO VIII 

 

NOME DO PROJETO:  
                      
NO. PRONAC: 

PROPONENTE:  

 Cumprimento do objeto, objetivos e finalidades 

1ª. Parte: Produto Cultural e Objetivos 

 
1.1  Produto (s) Cultural (ais): 

 

 

 

1.2 Objetivos e Metas: 

 

 

 

1. 3 Estratégias de Ação: 

 

 

 

 

1.4 Cronograma Físico: 

 

 

 

1.5 Custos do Projeto: 

 

 

 



2ª. Parte: Requisitos 
 

2.1 Democratização do Acesso: 

 

 

 

 

 

2.2 Acessibilidade: 

 

 

 

 

 

 

2.3  Plano de Distribuição: 

 

 

2.4 Plano de Divulgação: 

 

 

 

2.5 Medidas  Preventivas Quanto a Impactos Ambientais: 

 

 

Local e Data:  

Nome Responsável:  

Assinatura:  

 



Obrigada!

carolinabassin@gmail.com


