DO INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Normas selecionadas referentes ao incentivo à produção cultural
Seção II
DA CULTURA
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.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
Art. 216...
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o
financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos
ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o §
3o do art. 215 da Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 (dez)
anos e regido pelos seguintes princípios:
I - liberdade de expressão, criação e fruição;
II - diversidade cultural;
III - respeito aos direitos humanos;
IV - direito de todos à arte e à cultura;
V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI - direito à memória e às tradições;
VII - responsabilidade socioambiental;
VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas
culturais;
XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da
economia da cultura;
XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das
políticas culturais.
Art. 2o São objetivos do Plano Nacional de Cultura:
I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;

II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;
V - universalizar o acesso à arte e à cultura;
VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;
VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;
IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e
a exportação de bens, serviços e conteúdos culturais;
X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos
de seus detentores;
XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;
XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;
XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;
XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação
das políticas culturais;
XV - ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo
contemporâneo;
XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO
Art. 3o Compete ao poder público, nos termos desta Lei:
I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos
objetivos, diretrizes e metas do Plano;
II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Nacional de
Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;
III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da
realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e processos culturais,
da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios

econômicos, da implantação regulada de fundos públicos e privados, entre outros
incentivos, nos termos da lei;
IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas
manifestações e as expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos
étnicos e suas derivações sociais, reconhecendo a abrangência da noção de cultura em
todo o território nacional e garantindo a multiplicidade de seus valores e formações;
V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural; a
circulação e o intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais; e o contato e a
fruição do público com a arte e a cultura de forma universal;
VI - garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os
bens de natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as
formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos
pré-históricos e as obras de arte, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência aos valores, identidades, ações e memórias dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira;
VII - articular as políticas públicas de cultura e promover a organização de redes e
consórcios para a sua implantação, de forma integrada com as políticas públicas de
educação, comunicação, ciência e tecnologia, direitos humanos, meio ambiente,
turismo, planejamento urbano e cidades, desenvolvimento econômico e social, indústria
e comércio, relações exteriores, dentre outras;
VIII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura brasileira no
exterior, promovendo bens culturais e criações artísticas brasileiras no ambiente
internacional; dar suporte à presença desses produtos nos mercados de interesse
econômico e geopolítico do País;
IX - organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para
contribuir na formulação e debater estratégias de execução das políticas públicas de
cultura;
X - regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros com
o objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes
culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura,
consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo redes de
colaboração, valorizando empreendimentos de economia solidária e controlando abusos
de poder econômico;
XI - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes
áreas artísticas, respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também para os
demais campos de manifestação simbólica identificados entre as diversas expressões
culturais e que reivindiquem a sua estruturação nacional;
XII - incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e
entidades da sociedade civil às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura por meio
de ações próprias, parcerias, participação em programas e integração ao Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.

§ 1o O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, será o
principal articulador federativo do PNC, estabelecendo mecanismos de gestão
compartilhada entre os entes federados e a sociedade civil.
§ 2o A vinculação dos Estados, Distrito Federal e Municípios às diretrizes e
metas do Plano Nacional de Cultura far-se-á por meio de termo de adesão voluntária, na
forma do regulamento.
§ 3o Os entes da Federação que aderirem ao Plano Nacional de Cultura deverão
elaborar os seus planos decenais até 1 (um) ano após a assinatura do termo de adesão
voluntária.
§ 4o O Poder Executivo federal, observados os limites orçamentários e
operacionais, poderá oferecer assistência técnica e financeira aos entes da federação que
aderirem ao Plano, nos termos de regulamento.
§ 5o Poderão colaborar com o Plano Nacional de Cultura, em caráter voluntário,
outros entes, públicos e privados, tais como empresas, organizações corporativas e
sindicais, organizações da sociedade civil, fundações, pessoas físicas e jurídicas que se
mobilizem para a garantia dos princípios, objetivos, diretrizes e metas do PNC,
estabelecendo termos de adesão específicos.
§ 6o O Ministério da Cultura exercerá a função de coordenação executiva do
Plano Nacional de Cultura - PNC, conforme esta Lei, ficando responsável pela
organização de suas instâncias, pelos termos de adesão, pela implantação do Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, pelo estabelecimento de
metas, pelos regimentos e demais especificações necessárias à sua implantação.
CAPÍTULO III
DO FINANCIAMENTO
Art. 4o Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis
orçamentárias da União e dos entes da federação que aderirem às diretrizes e metas do
Plano Nacional de Cultura disporão sobre os recursos a serem destinados à execução
das ações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 5o O Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus fundos setoriais, será o
principal mecanismo de fomento às políticas culturais.
Art. 6o A alocação de recursos públicos federais destinados às ações culturais nos
Estados, no Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as diretrizes e metas
estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Os recursos federais transferidos aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios deverão ser aplicados prioritariamente por meio de Fundo de
Cultura, que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, na forma do
regulamento.

Art. 7o O Ministério da Cultura, na condição de coordenador executivo do Plano
Nacional de Cultura, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de
financiamento para a cultura de forma a atender os objetivos desta Lei e elevar o total de
recursos destinados ao setor para garantir o seu cumprimento.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 8o Compete ao Ministério da Cultura monitorar e avaliar periodicamente o
alcance das diretrizes e eficácia das metas do Plano Nacional de Cultura com base em
indicadores nacionais, regionais e locais que quantifiquem a oferta e a demanda por
bens, serviços e conteúdos, os níveis de trabalho, renda e acesso da cultura, de
institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento econômico-cultural e de
implantação sustentável de equipamentos culturais.
Parágrafo único. O processo de monitoramento e avaliação do PNC contará com
a participação do Conselho Nacional de Política Cultural, tendo o apoio de especialistas,
técnicos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, de universidades, de instituições
culturais, de organizações e redes socioculturais, além do apoio de outros órgãos
colegiados de caráter consultivo, na forma do regulamento.
Art. 9o Fica criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNIIC, com os seguintes objetivos:
I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer
parâmetros à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por
cultura, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas
públicas de cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a
implementação do PNC e sua revisão nos prazos previstos;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de
economia e sustentabilidade da cultura, para a adoção de mecanismos de indução e
regulação da atividade econômica no campo cultural, dando apoio aos gestores culturais
públicos e privados;
III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de
cultura e das políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade
civil o acompanhamento do desempenho do PNC.
Art. 10. O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC terá
as seguintes características:
I - obrigatoriedade da inserção e atualização permanente de dados pela União e
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios que vierem a aderir ao Plano;
II - caráter declaratório;

III - processos informatizados de declaração, armazenamento e extração de
dados;
IV - ampla publicidade e transparência para as informações declaradas e
sistematizadas, preferencialmente em meios digitais, atualizados tecnologicamente e
disponíveis na rede mundial de computadores.
§ 1o O declarante será responsável pela inserção de dados no programa de
declaração e pela veracidade das informações inseridas na base de dados.
§ 2o As informações coletadas serão processadas de forma sistêmica e objetiva e
deverão integrar o processo de monitoramento e avaliação do PNC.
§ 3o O Ministério da Cultura poderá promover parcerias e convênios com
instituições especializadas na área de economia da cultura, de pesquisas
socioeconômicas e demográficas para a constituição do Sistema Nacional de
Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. O Plano Nacional de Cultura será revisto periodicamente, tendo como
objetivo a atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.
Parágrafo único. A primeira revisão do Plano será realizada após 4 (quatro) anos
da promulgação desta Lei, assegurada a participação do Conselho Nacional de Política
Cultural - CNPC e de ampla representação do poder público e da sociedade civil, na
forma do regulamento.
Art. 12. O processo de revisão das diretrizes e estabelecimento de metas para o
Plano Nacional de Cultura - PNC será desenvolvido pelo Comitê Executivo do Plano
Nacional de Cultura.
§ 1o O Comitê Executivo será composto por membros indicados pelo Congresso
Nacional e pelo Ministério da Cultura, tendo a participação de representantes do
Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC, dos entes que aderirem ao Plano
Nacional de Cultura - PNC e do setor cultural.
§ 2o As metas de desenvolvimento institucional e cultural para os 10 (dez) anos
de vigência do Plano serão fixadas pela coordenação executiva do Plano Nacional de
Cultura - PNC a partir de subsídios do Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC e serão publicadas em 180 (cento e oitenta) dias a partir da entrada
em vigor desta Lei.
Art. 13. A União e os entes da federação que aderirem ao Plano deverão dar
ampla publicidade e transparência ao seu conteúdo, bem como à realização de suas
diretrizes e metas, estimulando a transparência e o controle social em sua
implementação.

Art. 14. A Conferência Nacional de Cultura e as conferências setoriais serão
realizadas pelo Poder Executivo federal, enquanto os entes que aderirem ao PNC ficarão
responsáveis pela realização de conferências no âmbito de suas competências para o
debate de estratégias e o estabelecimento da cooperação entre os agentes públicos e a
sociedade civil para a implementação do Plano Nacional de Cultura - PNC.
Parágrafo único. Fica sob responsabilidade do Ministério da Cultura a realização
da Conferência Nacional de Cultura e de conferências setoriais, cabendo aos demais
entes federados a realização de conferências estaduais e municipais para debater
estratégias e estabelecer a cooperação entre os agentes públicos e da sociedade civil
para a implantação do PNC e dos demais planos.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
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ANEXO
PLANO NACIONAL DE CULTURA:
DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES
CAPÍTULO I – DO ESTADO
FORTALECER A FUNÇÃO DO ESTADO
NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS
INTENSIFICAR O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS
E AÇÕES VOLTADAS AO CAMPO CULTURAL
CONSOLIDAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CULTURA
O Plano Nacional de Cultura está voltado ao estabelecimento de princípios,
objetivos, políticas, diretrizes e metas para gerar condições de atualização,
desenvolvimento e preservação das artes e das expressões culturais, inclusive aquelas
até então desconsideradas pela ação do Estado no País.
O Plano reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida como fenômeno
social e humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em toda a sua extensão
antropológica, social, produtiva, econômica, simbólica e estética.
O Plano ressalta o papel regulador, indutor e fomentador do Estado, afirmando
sua missão de valorizar, reconhecer, promover e preservar a diversidade cultural
existente no Brasil.
Aos governos e suas instituições cabem a formulação de políticas públicas,
diretrizes e critérios, o planejamento, a implementação, o acompanhamento, a avaliação,

o monitoramento e a fiscalização das ações, projetos e programas na área cultural, em
diálogo com a sociedade civil.
O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, e o Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC orientarão a instituição de
marcos legais e instâncias de participação social, o desenvolvimento de processos de
avaliação pública, a adoção de mecanismos de regulação e indução do mercado e da
economia da cultura, assim como a territorialização e a nacionalização das políticas
culturais.
Compete ao Estado:
• FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, identificando as áreas estratégicas de
nosso desenvolvimento sustentável e de nossa inserção geopolítica no mundo
contemporâneo, fazendo confluir vozes e respeitando os diferentes agentes culturais,
atores sociais, formações humanas e grupos étnicos.
• QUALIFICAR A GESTÃO CULTURAL, otimizando a alocação dos recursos
públicos e buscando a complementaridade com o investimento privado, garantindo a
eficácia e a eficiência, bem como o atendimento dos direitos e a cobrança dos deveres,
aumentando a racionalização dos processos e dos sistemas de governabilidade,
permitindo maior profissionalização e melhorando o atendimento das demandas
sociais.
• FOMENTAR A CULTURA de forma ampla, estimulando a criação, produção,
circulação, promoção, difusão, acesso, consumo, documentação e memória, também por
meio de subsídios à economia da cultura, mecanismos de crédito e financiamento,
investimento por fundos públicos e privados, patrocínios e disponibilização de meios e
recursos.
• PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores culturais em todos os territórios,
ambientes e contextos populacionais, buscando dissolver a hierarquização entre alta e
baixa cultura, cultura erudita, popular ou de massa, primitiva e civilizada, e demais
discriminações ou preconceitos.
• AMPLIAR E PERMITIR O ACESSO compreendendo a cultura a partir da ótica
dos direitos e liberdades do cidadão, sendo o Estado um instrumento para efetivação
desses direitos e garantia de igualdade de condições, promovendo a universalização do
acesso aos meios de produção e fruição cultural, fazendo equilibrar a oferta e a demanda
cultural, apoiando a implantação dos equipamentos culturais e financiando a
programação regular destes.
• PRESERVAR O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, resguardando
bens, documentos, acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como as atividades,
técnicas, saberes, linguagens e tradições que não encontram amparo na sociedade e no
mercado, permitindo a todos o cultivo da memória comum, da história e dos
testemunhos do passado.

• AMPLIAR A COMUNICAÇÃO E POSSIBILITAR A TROCA ENTRE OS
DIVERSOS AGENTES CULTURAIS, criando espaços, dispositivos e condições para
iniciativas compartilhadas, o intercâmbio e a cooperação, aprofundando o processo de
integração nacional, absorvendo os recursos tecnológicos, garantindo as conexões locais
com os fluxos culturais contemporâneos e centros culturais internacionais,
estabelecendo parâmetros para a globalização da cultura.
• DIFUNDIR OS BENS, CONTEÚDOS E VALORES oriundos das criações
artísticas e das expressões culturais locais e nacionais em todo o território brasileiro e no
mundo, assim como promover o intercâmbio e a interação desses com seus equivalentes
estrangeiros, observando os marcos da diversidade cultural para a exportação de bens,
conteúdos, produtos e serviços culturais.
• ESTRUTURAR E REGULAR A ECONOMIA DA CULTURA, construindo
modelos sustentáveis, estimulando a economia solidária e formalizando as cadeias
produtivas, ampliando o mercado de trabalho, o emprego e a geração de renda,
promovendo o equilíbrio regional, a isonomia de competição entre os agentes,
principalmente em campos onde a cultura interage com o mercado, a produção e a
distribuição de bens e conteúdos culturais internacionalizados.
São fundamentais para o exercício da função do Estado:
• o compartilhamento de responsabilidades e a cooperação entre os entes
federativos;
• a instituição e atualização de marcos legais;
• a criação de instâncias de participação da sociedade civil;
• a cooperação com os agentes privados e as instituições culturais;
• a relação com instituições universitárias e de pesquisa;
• a disponibilização de informações e dados qualificados;
• a territorialização e a regionalização das políticas culturais;
• a atualização dos mecanismos de fomento, incentivo e financiamento à atividade
cultural;
• a construção de estratégias culturais de internacionalização e de integração em
blocos geopolíticos e mercados globais.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
1.1 Fortalecer a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da
ampliação das capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das
esferas dos poderes públicos, o estabelecimento de redes institucionais das três esferas
de governo e a articulação com instituições e empresas do setor privado e organizações
da sociedade civil.

1.1.1 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC como
instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de
políticas públicas de cultura com participação e controle da sociedade civil e
envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual e municipal). A implementação
do Sistema Nacional de Cultura - SNC deve promover, nessas esferas, a constituição ou
fortalecimento de órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural, conferências
de cultura, fóruns, colegiados, sistemas setoriais de cultura, comissões intergestoras,
sistemas de financiamento à cultura, planos e orçamentos participativos para a cultura,
sistemas de informação e indicadores culturais e programas de formação na área da
cultura. As diretrizes da gestão cultural serão definidas por meio das respectivas
Conferências e Conselhos de Política Cultural, compostos por, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) de membros da sociedade civil, eleitos democraticamente. Os
Órgãos Gestores devem apresentar periodicamente relatórios de gestão para avaliação
nas instâncias de controle social do Sistema Nacional de Cultura - SNC.
1.1.2 Apoiar iniciativas em torno da constituição de agendas, frentes e comissões
parlamentares dedicadas a temas culturais, tais como a elevação de dotação
orçamentária, o aprimoramento dos marcos legais, o fortalecimento institucional e o
controle social.
1.1.3 Descentralizar o atendimento do Ministério da Cultura no território
nacional, sistematizar as ações de suas instituições vinculadas e fortalecer seus quadros
institucionais e carreiras, otimizando o emprego de recursos e garantindo o exercício de
suas competências.
1.1.4 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC, como
instrumento de articulação para a gestão e profissionalização de agentes executores de
políticas públicas de cultura, envolvendo a União, Estados, Distrito Federal, Municípios
e sociedade civil.
1.1.5 Atribuir a divisão de competências entre órgãos federais, estaduais e
municipais, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura - SNC, bem como das instâncias
de formulação, acompanhamento e avaliação da execução de políticas públicas de
cultura.
1.1.6 Estimular a criação e instalação de secretarias municipais e estaduais de
cultura em todo o território nacional, garantindo o atendimento das demandas dos
cidadãos e a proteção dos bens e valores culturais.
1.1.7 Estimular a constituição ou fortalecimento de órgãos gestores, conselhos
consultivos, conferências, fóruns, colegiados e espaços de interlocução setorial,
democráticos e transparentes, apoiando a ação dos fundos de fomento, acompanhando a
implementação dos planos e, quando possível, criando gestão participativa dos
orçamentos para a cultura.
1.1.8 Estabelecer programas de cooperação técnica entre os entes da Federação
para a elaboração de planos e do planejamento das políticas públicas, organizando
consórcios e redes.

1.1.9 Estabelecer sistemas de integração de equipamentos culturais e fomentar
suas atividades e planos anuais, desenvolvendo metas qualitativas de aprimoramento e
atualização de seus modelos institucionais, de financiamento, de gestão e de
atendimento ao público e elaborando programas para cada um dos seus focos setoriais
de política pública.
1.1.10 Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação e de colaboração
entre os órgãos e instituições públicos e organizações sociais e institutos privados, de
modo a sistematizar informações, referências e experiências acumuladas em diferentes
setores do governo, iniciativa privada e associações civis.
1.1.11 Fortalecer as políticas culturais setoriais visando à universalização do
acesso e garantia ao exercício do direito à cultura.
1.2 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC como instrumento de acompanhamento, avaliação e aprimoramento
da gestão e das políticas públicas de cultura.
1.2.1 Estabelecer padrões de cadastramento, mapeamento e síntese das
informações culturais, a fim de orientar a coleta pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios de dados relacionados à gestão, à formação, à produção e à fruição de obras,
atividades e expressões artísticas e culturais.
1.2.2 Estabelecer, no âmbito do Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC, os indicadores de acompanhamento e avaliação deste Plano
Nacional.
1.2.3 Disseminar subsídios para formulação, implementação, gestão e avaliação
das políticas culturais.
1.2.4 Implantar uma instituição pública nacional de estudos e pesquisas
culturais.
1.3 Estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura e
a coordenação entre os diversos agentes econômicos (governos, instituições e empresas
públicas e privadas, instituições bancárias e de crédito) de forma a elevar o total de
recursos destinados aos setores culturais e atender às necessidades e peculiaridades de
suas áreas.
1.3.1 Incentivar a formação de consórcios intermunicipais, de modo a elevar a
eficiência e a eficácia das ações de planejamento e execução de políticas regionais de
cultura.
1.3.2 Elaborar, em parceria com bancos e agências de crédito, modelos de
financiamento para as artes e manifestações culturais, que contemplem as
particularidades e dinâmicas de suas atividades.
1.3.3 Promover o investimento para a pesquisa de inovação e a produção cultural
independente e regional.

1.3.4 Realizar acordos com bancos e fundos públicos e privados de
financiamento para oferecimento de linhas de crédito especiais para a produção artística
e cultural, viabilizando a sua produção e circulação comercial.
1.3.5 Estimular o investimento privado de risco em cultura e a criação de fundos
de investimento.
1.3.6 Estimular nos bancos estatais e de fomento linhas de crédito subsidiado
para comunidades detentoras de bens culturais, para que possam realizar ações de
preservação, de restauração, de promoção e de salvaguarda do patrimônio cultural.
1.3.7 Criar, em parceria com bancos públicos e bancos de fomento, linhas de
crédito subsidiado para o financiamento da requalificação de imóveis públicos e
privados situados em sítios históricos.
1.4 Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição
cultural, visando ao equilíbrio entre as diversas fontes e à redução das disparidades
regionais e desigualdades sociais, com prioridade para os perfis populacionais e
identitários historicamente desconsiderados em termos de apoio, investimento e
interesse comercial.
1.4.1 Estabelecer critérios transparentes para o financiamento público de
atividades que fortaleçam a diversidade nacional, o bem-estar social e a integração de
esforços pelo desenvolvimento sustentável e socialmente justo.
1.4.2 Articular os marcos regulatórios dos mecanismos de fomento e incentivo
das esferas federal, estadual e municipal.
1.4.3 Aprimorar os instrumentos legais de forma a dar transparência e garantir o
controle social dos processos de seleção e de prestação de contas de projetos
incentivados com recursos públicos.
1.4.4 Ampliar e regulamentar as contrapartidas socioculturais, de
desconcentração regional, de acesso, de apoio à produção independente e de pesquisa
para o incentivo a projetos com recursos oriundos da renúncia fiscal.
1.4.5 Ampliar e aprimorar a divulgação dos programas, ações e editais públicos
de apoio à cultura.
1.4.6 Ampliar o uso de editais e comissões de seleção pública com a participação
de representantes da sociedade na escolha de projetos para destinação de recursos
públicos provenientes do orçamento e da renúncia fiscal, garantindo regras
transparentes e ampla divulgação.
1.4.7 Incentivar o uso de editais pelas entidades financiadoras privadas, bem
como por organizações não governamentais e outras instituições que ofereçam recursos
para cultura.

1.4.8 Ampliar as linhas de financiamento e fomento à produção independente de
conteúdos para rádio, televisão, internet e outras mídias, com vistas na democratização
dos meios de comunicação e na valorização da diversidade cultural.
1.4.9 Incentivar a criação de linhas de financiamento e fomento para modelos de
negócios culturais inovadores.
1.5 Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura como mecanismo central de
fomento.
1.5.1 Estabelecer programas de financiamento conjunto entre as três esferas da
federação, por meio da reformulação do Fundo Nacional de Cultura.
1.5.2 Induzir à criação e à padronização dos fundos estaduais e municipais de
cultura, por meio da regulamentação dos mecanismos de repasse do Fundo Nacional de
Cultura, estimulando contrapartidas orçamentárias locais para o recurso federal
alocado.
1.5.3 Estimular a criação, o aprimoramento do gerenciamento técnico dos
empenhos e o controle social dos fundos de cultura, priorizando a distribuição de
recursos por meio de mecanismos de seleção pública e de editais de chamamento de
projetos.
1.5.4 Estabelecer programas específicos para setores culturais, principalmente
para artes visuais, música, artes cênicas, literatura, audiovisual, patrimônio, museus e
diversidade cultural, garantindo percentuais equilibrados de alocação de recursos em
cada uma das políticas setoriais.
1.5.5 Estabelecer mecanismos complementares de fomento e financiamento
tornando o FNC sócio de empreendimentos culturais e permitindo a incorporação de
receitas advindas do sucesso comercial dos projetos.
1.5.6 Ampliar as fontes de recursos do Fundo Nacional de Cultura, buscando
fontes em extrações das loterias federais, doações e outros montantes para além dos
oriundos do caixa geral da União.
1.6 Aprimorar o mecanismo de incentivo fiscal, de forma a aproveitar seus
recursos no sentido da desconcentração regional, sustentabilidade e alinhamento às
políticas públicas.
1.6.1 Estimular a construção de diretrizes para o incentivo fiscal, de modo a
permitir uma melhor distribuição dos recursos oriundos da renúncia, gerando maior
distribuição no território nacional e entre as diferentes atividades culturais.
1.6.2 Estabelecer percentuais diferenciados de renúncia fiscal baseados em
critérios objetivos que permitam aferir o nível de comprometimento do projeto com as
políticas públicas de cultura.
1.6.3 Estimular a contrapartida do setor privado e das empresas usuárias dos
mecanismos de compensação tributária, de modo a aumentar os montantes de recursos

de copatrocínio e efetivar a parceria do setor público e do setor privado no campo da
cultura.
1.6.4 Estimular pessoas físicas a investir em projetos culturais por meio dos
mecanismos de renúncia fiscal, principalmente em fundos fiduciários que gerem a
sustentabilidade de longo prazo em instituições e equipamentos culturais.
1.6.5 Promover a autonomia das instituições culturais na definição de suas
políticas, regulando e incentivando sua independência em relação às empresas
patrocinadoras.
1.7 Sistematizar instrumentos jurídicos e normativos para o aprimoramento dos
marcos regulatórios da cultura, com o objetivo de fortalecer as leis e regimentos que
ordenam o setor cultural.
1.7.1 Fortalecer as comissões de cultura no Poder Legislativo federal, estadual e
municipal, estimulando a participação de mandatos e bancadas parlamentares no
constante aprimoramento e na revisão ocasional das leis, garantindo os interesses
públicos e os direitos dos cidadãos.
1.7.2 Promover programas de cooperação técnica para atualização e alinhamento
das legislações federais, estaduais e municipais, aprimorando os marcos jurídicos locais
de institucionalização da política pública de cultura.
1.7.3 Estabelecer instrumentos normativos relacionados ao patrimônio cultural
para o desenvolvimento dos marcos regulatórios de políticas territoriais urbanas e rurais,
de arqueologia pré-histórica e de história da arte.
1.7.4 Garantir a participação efetiva dos órgãos executivos e comissões
legislativas de cultura nos processos de elaboração, revisão e execução da lei orgânica e
dos planos diretores dos Municípios.
1.7.5 Contribuir para a definição dos marcos legais e organizacionais que
ordenarão o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a democratização da
mídia audiovisual e digital.
1.7.6 Estimular a participação dos órgãos gestores da política pública de cultura
no debate sobre a atualização das leis de comunicação social, abrangendo os meios
impressos, eletrônicos e de internet, bem como os serviços de infraestrutura de
telecomunicações e redes digitais.
1.7.7 Fortalecer e aprimorar os mecanismos regulatórios e legislativos de
proteção e gestão do patrimônio cultural, histórico e artístico e dos museus brasileiros.
1.8 Instituir e aprimorar os marcos regulatórios em articulação com o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência e organizações internacionais dedicadas ao tema.
1.8.1 Revisar a legislação tributária aplicada às indústrias da cultura,
especialmente os segmentos do audiovisual, da música e do livro, levando em conta os

índices de acesso em todo o território nacional e o advento da convergência digital da
mídia, sem prejuízo aos direitos dos criadores.
1.8.2 Instituir instrumentos tributários diferenciados para beneficiar a produção,
difusão, circulação e comercialização de bens, produtos e serviços culturais.
1.8.3 Criar políticas fiscais capazes de carrear recursos oriundos do turismo em
benefício dos bens e manifestações de arte e cultura locais.
1.8.4 Criar regras nacionais de tributação adequadas à especificidade das
atividades artísticas e culturais itinerantes.
1.8.5 Promover o tratamento igualitário no que tange ao controle da saída e
entrada de bens culturais no País, desburocratizando os seus trâmites e simplificando a
legislação para o trânsito e recepção de obras para exposições. Contribuir para o
combate ao tráfico ilícito de bens culturais.
1.8.6 Estabelecer o direito de preferência do Estado brasileiro sobre as
instituições estrangeiras em ocasiões de venda de obras de arte nacionais de interesse
público.
1.9 Fortalecer a gestão pública dos direitos autorais, por meio da expansão e
modernização dos órgãos competentes e da promoção do equilíbrio entre o respeito a
esses direitos e a ampliação do acesso à cultura.
1.9.1 Criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de
direitos autorais e suas atividades de arrecadação e distribuição.
1.9.2 Revisar a legislação brasileira sobre direitos autorais, com vistas em
equilibrar os interesses dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo relações
contratuais mais justas e critérios mais transparentes de arrecadação e distribuição.
1.9.3 Aprimorar e acompanhar a legislação autoral com representantes dos
diversos agentes envolvidos com o tema, garantindo a participação da produção artística
e cultural independente, por meio de consultas e debates abertos ao público.
1.9.4 Adequar a regulação dos direitos autorais, suas limitações e exceções, ao
uso das novas tecnologias de informação e comunicação.
1.9.5 Criar marcos legais de proteção e difusão dos conhecimentos e expressões
culturais tradicionais e dos direitos coletivos das populações detentoras desses
conhecimentos e autoras dessas manifestações, garantindo a participação efetiva dessas
comunidades nessa ação.
1.9.6 Descentralizar o registro de obras protegidas por direitos autorais, por meio
da abertura de representações estaduais dos escritórios de registro, e facilitar o registro
de obras nos órgãos competentes.

1.9.7 Regular o funcionamento de uma instância administrativa especializada na
mediação de conflitos e arbitragem no campo dos direitos autorais, com destaque para
os problemas relacionados à gestão coletiva de direitos.
1.9.8 Estimular a criação e o aperfeiçoamento técnico das associações gestoras de
direitos autorais e adotar medidas que tornem suas gestões mais democráticas e
transparentes.
1.9.9 Promover a defesa de direitos associados ao patrimônio cultural, em
especial os direitos de imagem e de propriedade intelectual coletiva de populações
detentoras de saberes tradicionais, envolvendo-as nessa ação.
1.9.10 Garantir aos povos e comunidades tradicionais direitos sobre o uso
comercial sustentável de seus conhecimentos e expressões culturais. Estimular sua
participação na elaboração de instrumentos legais que assegurem a repartição equitativa
dos benefícios resultantes desse mercado.
1.9.11 Estabelecer mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais e
expressões culturais, reconhecendo a importância desses saberes no valor agregado aos
produtos, serviços e expressões da cultura brasileira.
1.9.12 Incentivar o desenvolvimento de modelos solidários de licenciamento de
conteúdos culturais, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos autores de obras
intelectuais, assegurar sua propriedade intelectual e expandir o acesso às manifestações
culturais.
1.9.13 Incentivar e fomentar o desenvolvimento de produtos e conteúdos
culturais intensivos em conhecimento e tecnologia, em especial sob regimes flexíveis de
propriedade intelectual.
1.9.14 Promover os interesses nacionais relativos à cultura nos organismos
internacionais de governança sobre o Sistema de Propriedade Intelectual e outros foros
internacionais de negociação sobre o comércio de bens e serviços.
1.9.15 Qualificar os debates sobre revisão e atualização das regras internacionais
de propriedade intelectual, com vistas em compensar as condições de desigualdade dos
países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos.
1.10 Promover uma maior articulação das políticas públicas de cultura com as de
outras áreas, como educação, meio ambiente, desenvolvimento social, planejamento
urbano e econômico, turismo, indústria e comércio.
1.10.1 Construir um sistema de gestão compartilhada e em rede para as políticas
de cultura intersetoriais de modo a ampliar a participação social no monitoramento,
avaliação e revisão de programas, projetos e ações.
1.10.2 (VETADO)

1.10.3 Estabelecer um sistema articulado de ações entre as diversas instâncias de
governo e os meios de comunicação públicos, de modo a garantir a transversalidade de
efeitos dos recursos aplicados no fomento à difusão cultural.
1.10.4 Estabelecer a participação contínua dos órgãos culturais nas instâncias
intersetoriais e nas ações das instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e
tecnológico que definem e implementam as políticas de inclusão e de distribuição da
infraestrutura de serviços de conexão às redes digitais.
1.10.5 Articular os órgãos federais, estaduais e municipais e representantes da
sociedade civil e do empresariado na elaboração e implementação da política
intersetorial de cultura e turismo, estabelecendo modelos de financiamento e gestão
compartilhada e em rede.
1.10.6 Construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do
patrimônio em todas as suas vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano,
turismo, meio ambiente, desenvolvimento econômico e planejamento estratégico, entre
outras.
1.10.7 Estabelecer uma agenda compartilhada de programas, projetos e ações
entre os órgãos de cultura e educação municipais, estaduais e federais, com o objetivo
de desenvolver diagnósticos e planos conjuntos de trabalho. Instituir marcos legais e
articular as redes de ensino e acesso à cultura.
1.10.8 Atuar em conjunto com os órgãos de educação no desenvolvimento de
atividades que insiram as artes no ensino regular como instrumento e tema de
aprendizado, com a finalidade de estimular o olhar crítico e a expressão artísticocultural do estudante.
1.10.9 Realizar programas em parceria com os órgãos de educação para que as
escolas atuem também como centros de produção e difusão cultural da comunidade.
1.10.10 Incentivar pesquisas e elaboração de materiais didáticos e de difusão
referentes a conteúdos multiculturais, étnicos e de educação patrimonial.
1.10.11 Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais
para a infância e adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e
intersetorial.
1.10.12 Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, relações de
gênero e LGBT, com fomento e gestão transversais e compartilhados.
1.11 Dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura brasileira no
exterior, em parceria com as embaixadas brasileiras e as representações diplomáticas do
País no exterior, a fim de afirmar a presença da arte e da cultura brasileiras e seus
valores distintivos no cenário global, potencializar os intercâmbios econômicos e
técnicos na área e a exportação de produtos e consolidar as redes de circulação e dos
mercados consumidores de bens, conteúdos e serviços culturais.

1.11.1 Instituir uma agência de cooperação cultural internacional vinculada ao
Ministério da Cultura e desenvolver estratégias constantes de internacionalização da arte
e da cultura brasileiras no mundo contemporâneo.
1.11.2 Fomentar projetos e ações de promoção da arte e da diversidade cultural
brasileiras em todo o mundo, por meio da valorização de suas diferentes contribuições,
seus potenciais de inovação e de experimentação diante da cultura global.
1.11.3 Fortalecer a participação brasileira nas redes, fóruns, reuniões de
especialistas, encontros bilaterais, acordos multilaterais e em representações nos
organismos internacionais, ligados à cultura, dando amplitude e divulgação às suas
discussões, afirmando princípios, conceitos, objetivos e diretrizes estratégicas de nossa
política cultural.
1.11.4 Desenvolver políticas públicas para estimular o trânsito da arte e das
manifestações culturais nas regiões fronteiriças brasileiras, ampliando o relacionamento
com outros países do continente.
1.11.5 Estimular a circulação de bens culturais e valores, incentivando a
construção de equipamentos culturais nas áreas de fronteira, com o objetivo de
promover a integração dos países limítrofes.
1.11.6 Articular órgãos e políticas de cultura e relações exteriores para constituir
e aprofundar programas sobre temas e experiências culturais com outras nações,
sobretudo no âmbito do Mercosul, da América Latina, da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, dando destaque também ao intercâmbio com China, Rússia, Índia e
África do Sul.
1.11.7 Articular políticas de cultura e intercâmbio para aprofundar temas e
experiências culturais com os países do continente africano, os países árabes, o
continente europeu e os demais países que participaram dos fluxos migratórios que
contribuíram para a formação da população brasileira.
1.11.8 Promover planos bilaterais e multilaterais de cooperação técnica e
financeira, visando à troca de experiências, conhecimentos e metodologias para a
viabilização de programas nacionais.
1.11.9 Estabelecer acordos e protocolos internacionais de cooperação, fomento e
difusão, em especial com países em desenvolvimento, de modo a ampliar a inserção da
produção cultural brasileira no mercado internacional e o intercâmbio de produções e
experiências culturais.
1.11.10 Estimular a tradução e a publicação de obras literárias brasileiras em
diversas mídias no exterior, assim como de obras estrangeiras no País, ampliando o
repertório cultural e semântico traduzível e as interações entre as línguas e valores,
principalmente as neolatinas e as indígenas do continente americano.
CAPÍTULO II – DA DIVERSIDADE
RECONHECER E VALORIZAR A DIVERSIDADE
PROTEGER E PROMOVER AS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS

A formação sociocultural do Brasil é marcada por encontros étnicos, sincretismos
e mestiçagens. É dominante, na experiência histórica, a negociação entre suas diversas
formações humanas e matrizes culturais no jogo entre identidade e alteridade,
resultando no reconhecimento progressivo dos valores simbólicos presentes em nosso
território. Não se pode ignorar, no entanto, as tensões, dominações e discriminações que
permearam e permeiam a trajetória do País, registradas inclusive nas diferentes
interpretações desses fenômenos e nos termos adotados para expressar as identidades.
A diversidade cultural no Brasil se atualiza – de maneira criativa e ininterrupta –
por meio da expressão de seus artistas e de suas múltiplas identidades, a partir da
preservação de sua memória, da reflexão e da crítica. As políticas públicas de cultura
devem adotar medidas, programas e ações para reconhecer, valorizar, proteger e
promover essa diversidade.
Esse planejamento oferece uma oportunidade histórica para a adequação da
legislação e da institucionalidade da cultura brasileira de modo a atender à Convenção
da Diversidade Cultural da Unesco, firmando a diversidade no centro das políticas de
Estado e como elo de articulação entre segmentos populacionais e comunidades
nacionais e internacionais.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
2.1 Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do
patrimônio e da expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade
brasileira, especialmente aqueles sujeitos à discriminação e marginalização: os
indígenas, os afro-brasileiros, os quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais
e moradores de zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou degradadas; aqueles que se
encontram ameaçados devido a processos migratórios, modificações do ecossistema,
transformações na dinâmica social, territorial, econômica, comunicacional e
tecnológica; e aqueles discriminados por questões étnicas, etárias, religiosas, de gênero,
orientação sexual, deficiência física ou intelectual e pessoas em sofrimento mental.
2.1.1 Estabelecer abordagens intersetoriais e transdisciplinares para a execução
de políticas dedicadas às culturas populares, incluindo seus detentores na formulação de
programas, projetos e ações.
2.1.2 Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e
tradicionais, por meio de mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres
populares, leis específicas, bolsas de auxílio, integração com o sistema de ensino
formal, criação de instituições públicas de educação e cultura que valorizem esses
saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas itinerantes, estudos e sistematização de
pedagogias e dinamização e circulação dos seus saberes no contexto em que atuam.
2.1.3 Reconhecer a atividade profissional dos mestres de ofícios por meio do
título de “notório saber”.
2.1.4 Realizar campanhas nacionais, regionais e locais de valorização das
culturas dos povos e comunidades tradicionais, por meio de conteúdos para rádio,
internet, televisão, revistas, exposições museológicas, materiais didáticos e livros, entre
outros.

2.1.5 Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação de profissionais
para o ensino de história, arte e cultura africana, afro-brasileira, indígena e de outras
comunidades não hegemônicas, bem como das diversas expressões culturais e
linguagens artísticas.
2.1.6 Apoiar o mapeamento, documentação e preservação das terras das
comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, com especial
atenção para sítios de valor simbólico e histórico.
2.1.7 Mapear, preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas
afro-brasileira, indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, valorizando
tanto sua tradição oral quanto sua expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na
língua portuguesa.
2.1.8 Promover o intercâmbio de experiências e ações coletivas entre diferentes
segmentos da população, grupos de identidade e expressões culturais.
2.1.9 Fomentar a difusão nacional e internacional das variações regionais da
culinária brasileira, valorizando o modo de fazer tradicional, os hábitos de alimentação
saudável e a produção sustentável de alimentos.
2.1.10 Fomentar projetos que visem a preservar e a difundir as brincadeiras e
brinquedos populares, cantigas de roda, contações de histórias, adivinhações e
expressões culturais similares.
2.1.11 Promover a elaboração de inventários sobre a diversidade das práticas
religiosas, incluindo seus ritos e festas.
2.1.12 Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento LGBT,
sobretudo no que diz respeito à valorização da temática do combate à homofobia,
promoção da cidadania e afirmação de direitos.
2.1.13 Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam conceitos estéticos
baseados na diversidade e na aceitação social dos diferentes tipos físicos e de suas
formas de expressão.
2.1.14 Fomentar políticas públicas de cultura voltadas aos direitos das mulheres e
sua valorização, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero.
2.2 Ampliar o reconhecimento e apropriação social da diversidade da produção
artística brasileira, por meio de políticas de capacitação e profissionalização, pesquisa e
difusão, apoio à inovação de linguagem, estímulo à produção e circulação, formação de
acervos e repertórios e promoção do desenvolvimento das atividades econômicas
correspondentes.
2.2.1 Formular e implementar planos setoriais nacionais de linguagens artísticas
e expressões culturais, que incluam objetivos, metas e sistemas de acompanhamento,
avaliação e controle social.

2.3 Disseminar o conhecimento e ampliar a apropriação social do patrimônio
cultural brasileiro, por meio de editais de seleção de pesquisa, premiações, fomento a
estudos sobre o tema e incentivo a publicações voltados a instituições de ensino e
pesquisa e a pesquisadores autônomos.
2.3.1 Promover ações de educação para o patrimônio, voltadas para a
compreensão e o significado do patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas
manifestações como fundamento da cidadania, da identidade e da diversidade cultural.
2.3.2 Inserir o patrimônio cultural na pauta do ensino formal, apropriando-se dos
bens culturais nos processos de formação formal cidadã, estimulando novas vivências e
práticas educativas.
2.3.3 Fomentar a apropriação dos instrumentos de pesquisa, documentação e
difusão das manifestações culturais populares por parte das comunidades que as
abrigam, estimulando a autogestão de sua memória.
2.3.4 Desenvolver uma rede de cooperação entre instituições públicas federais,
estaduais e municipais, instituições privadas, meios de comunicação e demais
organizações civis para promover o conhecimento sobre o patrimônio cultural, por meio
da realização de mapeamentos, inventários e ações de difusão.
2.3.5 Mapear o patrimônio cultural brasileiro guardado por instituições privadas
e organizações sociais, com o objetivo de formação de um banco de registros da
memória operária nacional.
2.4 Desenvolver e implementar, em conjunto com as instâncias locais, planos de
preservação para as cidades e núcleos urbanos históricos ou de referência cultural,
abordando a cultura e o patrimônio como eixos de planejamento e desenvolvimento
urbano.
2.4.1 Incentivar e promover a qualificação da produção do design, da arquitetura
e do urbanismo contemporâneos, melhorando o ambiente material, os aspectos estéticos
e as condições de habitabilidade das cidades, respeitando o patrimônio preexistente e
proporcionando a criação do patrimônio material do futuro.
2.4.2 Priorizar ações integradas de reabilitação de áreas urbanas centrais, aliando
preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento urbano com inclusão social,
fortalecendo instâncias locais de planejamento e gestão.
2.4.3 Fortalecer a política de pesquisa, documentação e preservação de sítios
arqueológicos, promovendo ações de compartilhamento de responsabilidades com a
sociedade na gestão de sítios arqueológicos e o fomento à sua socialização.
2.4.4 Promover política para o reconhecimento, pesquisa, preservação e difusão
do patrimônio paleontológico, em conjunto com demais órgãos, instituições e entidades
correlacionadas.

2.4.5 Estimular a compreensão dos museus, centros culturais e espaços de
memória como articuladores do ambiente urbano, da história da cidade e de seus
estabelecimentos humanos como fenômeno cultural.
2.5 Estabelecer um sistema nacional dedicado à documentação, preservação,
restauração, pesquisa, formação, aquisição e difusão de acervos de interesse público e
promover redes de instituições dedicadas à memória e identidade dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira.
2.5.1 Adotar protocolos que promovam o uso dinâmico de arquivos públicos,
conectados em rede, assegurando amplo acesso da população e disponibilizando
conteúdos multimídia.
2.5.2 Fomentar a instalação de acervos mínimos em instituições de ensino,
pesquisa, equipamentos culturais e comunitários, que contemple a diversidade e as
características da cultura brasileira.
2.5.3 Garantir controle e segurança de acervos e coleções de bens móveis
públicos de valor cultural, envolvendo a rede de agentes responsáveis, de modo a
resguardá-los e garantir-lhes acesso.
2.5.4 Estimular, por meio de programas de fomento, a implantação e
modernização de sistemas de segurança, de forma a resguardar acervos de reconhecido
valor cultural.
2.5.5 Estimular e consolidar a apropriação, pelas redes públicas de ensino, do
potencial pedagógico dos acervos dos museus brasileiros, contribuindo para fortalecer o
processo de ensino-aprendizagem em escolas públicas.
2.5.6 Promover redes de instituições dedicadas à documentação, pesquisa,
preservação, restauro e difusão da memória e identidade dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira.
2.5.7 Fomentar e articular, em rede, os museus comunitários, ecomuseus, museus
de território, museus locais, casas do patrimônio cultural e outros centros de preservação
e difusão do patrimônio cultural, garantindo o direito de memória aos diferentes grupos
e movimentos sociais.
2.5.8 Estimular a criação de centros integrados da memória (museus, arquivos e
bibliotecas) nos Estados e Municípios brasileiros, com a função de registro, pesquisa,
preservação e difusão do conhecimento.
2.5.9 Fomentar a instalação e a ampliação de acervos públicos direcionados às
diversas linguagens artísticas e expressões culturais em instituições de ensino,
bibliotecas e equipamentos culturais.
2.5.10 Atualizar e aprimorar a preservação, a conservação, a restauração, a
pesquisa e a difusão dos acervos de fotografia. Promover o intercâmbio de
conservadores e técnicos brasileiros e estrangeiros dedicados a esse suporte.

2.5.11 Mapear e preservar o patrimônio fonográfico brasileiro com o objetivo de
formar um banco nacional de registros sonoros e dispô-los em portal eletrônico para
difusão gratuita, respeitando a legislação autoral e levando em consideração as novas
modalidades de licenciamento.
2.5.12 Realizar um programa contínuo de digitalização de acervos sonoros e de
microfilmagem de partituras.
2.5.13 Promover e fomentar iniciativas de preservação da memória da moda, do
vestuário e do design no Brasil, contribuindo para a valorização das práticas artesanais e
industriais, rurais e urbanas.
2.5.14 Fortalecer instituições públicas e apoiar instituições privadas que realizem
programas de preservação e difusão de acervos audiovisuais.
2.6 Mapear, registrar, salvaguardar e difundir as diversas expressões da
diversidade brasileira, sobretudo aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial, às
paisagens tradicionais e aos lugares de importância histórica e simbólica para a nação
brasileira.
2.6.1 Instituir a paisagem cultural como ferramenta de reconhecimento da
diversidade cultural brasileira, ampliando a noção de patrimônio para o contexto
territorial e abarcando as manifestações materiais e imateriais das áreas.
2.6.2 Realizar ação integrada para a instituição de instrumentos de preservação,
registro, salvaguarda e difusão de todas as línguas e falares usados no País, incluindo a
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
2.6.3 Realizar programas de promoção e proteção das línguas indígenas e de
outros povos e comunidades tradicionais e estimular a produção e a tradução de
documentos nesses idiomas.
2.6.4 Promover as culinárias, as gastronomias, os utensílios, as cozinhas e as
festas correspondentes como patrimônio brasileiro material e imaterial, bem como o
registro, a preservação e a difusão de suas práticas.
2.7 Fortalecer e preservar a autonomia do campo de reflexão sobre a cultura,
assegurando sua articulação indispensável com as dinâmicas de produção e fruição
simbólica das expressões culturais e linguagens artísticas.
2.7.1 Ampliar os programas voltados à realização de seminários, à publicação de
livros, revistas, jornais e outros impressos culturais, ao uso da mídia eletrônica e da
internet, para a produção e a difusão da crítica artística e cultural, privilegiando as
iniciativas que contribuam para a regionalização e a promoção da diversidade.
2.7.2 Estabelecer programas contínuos de premiação para pesquisas e
publicações editoriais na área de crítica, teoria e história da arte, patrimônio cultural e
projetos experimentais.

2.7.3 Fomentar, por intermédio de seleção e editais públicos, iniciativas de
pesquisa e formação de acervos documentais e históricos sobre a crítica e reflexão
cultural realizada no País.
2.7.4 Fomentar o emprego das tecnologias de informação e comunicação, como
as redes sociais, para a expansão dos espaços de discussão na área de crítica e reflexão
cultural.
2.7.5 Estabelecer programas na rede de equipamentos culturais voltados a
atividades de formação de profissionais para a crítica e a reflexão cultural.
2.7.6 Elaborar, em parceria com os órgãos de educação e ciência e tecnologia e
pesquisa, uma política de formação de pesquisadores e núcleos de pesquisa sobre as
manifestações afro-brasileiras, indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais
nas instituições de ensino superior.
2.7.7 Articular com as agências científicas e as instituições de memória e
patrimônio cultural o desenvolvimento de linhas de pesquisa sobre as expressões
culturais populares.
2.7.8 Fomentar, por meio de editais públicos e parcerias com órgãos de educação,
ciência e tecnologia e pesquisa, as atividades de grupos de estudos acadêmicos,
experimentais e da sociedade civil que abordem questões relativas à cultura, às artes e à
diversidade cultural.
2.7.9 Incentivar programas de extensão que facilitem o diálogo entre os centros
de estudos, comunidades artísticas e movimentos culturais.
2.7.10 Estimular e fomentar a realização de projetos e estudos sobre a
diversidade e memória cultural brasileira.
2.7.11 Promover o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas
fronteiras e das influências mútuas com os circuitos tradicionais.
2.7.12 Incentivar projetos de pesquisa sobre o impacto sociocultural da
programação dos meios de comunicação concedidos publicamente.
2.7.13 Incentivar a formação de linhas de pesquisa, experimentações estéticas e
reflexão sobre o impacto socioeconômico e cultural das inovações tecnológicas e da
economia global sobre as atividades produtivas da cultura e seu valor simbólico.
2.7.14 Realizar iniciativas conjuntas das instituições de cultura, pesquisa e
relações exteriores para a implantação de programas de intercâmbio e residência para
profissionais da crítica de arte, além de uma política de difusão de crítica brasileira no
exterior e de crítica estrangeira no País.
2.7.15 Desenvolver linhas de pesquisa no campo dos museus, coleções, memória
e patrimônio e na área de arquitetura dos museus.

2.7.16 Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de
instrumentos voltados à formação de uma consciência histórica crítica que incentive a
valorização e a preservação do patrimônio material e imaterial.
CAPÍTULO III – DO ACESSO
UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS BRASILEIROS À ARTE E À CULTURA
QUALIFICAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA A
FORMAÇÃO E FRUIÇÃO DO PÚBLICO
PERMITIR AOS CRIADORES O ACESSO ÀS CONDIÇÕES E MEIOS DE
PRODUÇÃO CULTURAL
O acesso à arte e à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito
constitucional e condição fundamental para o exercício pleno da cidadania e para a
formação da subjetividade e dos valores sociais. É necessário, para tanto, ultrapassar o
estado de carência e falta de contato com os bens simbólicos e conteúdos culturais que
as acentuadas desigualdades socioeconômicas produziram nas cidades brasileiras, nos
meios rurais e nos demais territórios em que vivem as populações.
É necessário ampliar o horizonte de contato de nossa população com os bens
simbólicos e os valores culturais do passado e do presente, diversificando as fontes de
informação. Isso requer a qualificação dos ambientes e equipamentos culturais em
patamares contemporâneos, aumento e diversificação da oferta de programações e
exposições, atualização das fontes e canais de conexão com os produtos culturais e a
ampliação das opções de consumo cultural doméstico.
Faz-se premente diversificar a ação do Estado, gerando suporte aos produtores
das diversas manifestações criativas e expressões simbólicas, alargando as
possibilidades de experimentação e criação estética, inovação e resultado. Isso
pressupõe novas conexões, formas de cooperação e relação institucional entre artistas,
criadores, mestres, produtores, gestores culturais, organizações sociais e instituições
locais.
Estado e sociedade devem pactuar esforços para garantir as condições necessárias
à realização dos ciclos que constituem os fenômenos culturais, fazendo com que sejam
disponibilizados para quem os demanda e necessita.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
3.1 Ampliar e diversificar as ações de formação e fidelização de público, a fim de
qualificar o contato com e a fruição das artes e das culturas, brasileiras e internacionais
e aproximar as esferas de recepção pública e social das criações artísticas e expressões
culturais.
3.1.1 Promover o financiamento de políticas de formação de público, para
permitir a disponibilização de repertórios, de acervos, de documentos e de obras de
referência, incentivando projetos e ações.

3.1.2 Criar programas e subsídios para a ampliação de oferta e redução de preços
estimulando acesso aos produtos, bens e serviços culturais, incorporando novas
tecnologias da informação e da comunicação nessas estratégias.
3.1.3 Estimular as associações de amigos, clubes, associações, sociedades e
outras formas comunitárias que potencializem o acesso a bens e serviços em
equipamentos culturais.
3.1.4 Identificar e divulgar, por meio de seleções, prêmios e outras formas de
incentivo, iniciativas de formação, desenvolvimento de arte educação e qualificação da
fruição cultural.
3.1.5 Ampliar o acesso à fruição cultural, por meio de programas voltados a
crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência, articulando iniciativas como a oferta
de transporte, descontos e ingressos gratuitos, ações educativas e visitas a equipamentos
culturais.
3.1.6 Implantar, em parceria com as empresas empregadoras, programas de
acesso à cultura para o trabalhador brasileiro, que permitam a expansão do consumo e o
estímulo à formalização do mercado de bens, serviços e conteúdos culturais.
3.1.7 Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e
parques de lazer e culturais, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de
público, especialmente na infância e juventude.
3.1.8 Estimular e fomentar a instalação, a manutenção e a atualização de
equipamentos culturais em espaços de livre acesso, dotando-os de ambientes atrativos e
de dispositivos técnicos e tecnológicos adequados à produção, difusão, preservação e
intercâmbio artístico e cultural, especialmente em áreas ainda desatendidas e com
problemas de sustentação econômica.
3.1.9 Garantir que os equipamentos culturais ofereçam infraestrutura,
arquitetura, design, equipamentos, programação, acervos e atividades culturais
qualificados e adequados às expectativas de acesso, de contato e de fruição do público,
garantindo a especificidade de pessoas com necessidades especiais.
3.1.10 Estabelecer e fomentar programas de amparo e apoio à manutenção e
gestão em rede de equipamentos culturais, potencializando investimento e garantindo
padrões de qualidade.
3.1.11 Instalar espaços de exibição audiovisual nos centros culturais, educativos
e comunitários de todo o País, especialmente aqueles localizados em áreas de
vulnerabilidade social ou de baixos índices de acesso à cultura, disponibilizando
aparelhos multimídia e digitais e promovendo a expansão dos circuitos de exibição.
3.1.12 Reabilitar os teatros, praças, centros comunitários, bibliotecas, cineclubes
e cinemas de bairro, criando programas estaduais e municipais de circulação de
produtos, circuitos de exibição cinematográfica, eventos culturais e demais
programações.

3.1.13 Mapear espaços ociosos, patrimônio público e imóveis da União, criando
programas para apoiar e estimular o seu uso para a realização de manifestações
artísticas e culturais, espaços de ateliês, plataformas criativas e núcleos de produção
independente.
3.1.14 Fomentar unidades móveis com infraestrutura adequada à criação e à
apresentação artística, oferta de bens e produtos culturais, atendendo às comunidades de
todas as regiões brasileiras, especialmente de regiões rurais ou remotas dos centros
urbanos.
3.1.15 Estabelecer critérios técnicos para a construção e reforma de
equipamentos culturais, bibliotecas, praças, assim como outros espaços públicos
culturais, dando ênfase à criação arquitetônica e aodesign, estimulando a criação de
profissionais brasileiros e estrangeiros de valor internacional.
3.1.16 Implantar, ampliar e atualizar espaços multimídia em instituições e
equipamentos culturais, conectando-os em rede para ampliar a experimentação, criação,
fruição e difusão da cultura por meio da tecnologia digital, democratizando as
capacidades técnicas de produção, os dispositivos de consumo e a recepção das obras e
trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes digitais.
3.1.17 Implementar uma política nacional de digitalização e atualização
tecnológica de laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de obras
artísticas, documentos e acervos culturais mantidos em museus, bibliotecas e arquivos,
integrando seus bancos de conteúdos e recursos tecnológicos.
3.1.18 Garantir a implantação e manutenção de bibliotecas em todos os
Municípios brasileiros como espaço fundamental de informação, de memória literária,
da língua e do design gráfico, de formação e educação, de lazer e fruição cultural,
expandindo, atualizando e diversificando a rede de bibliotecas públicas e comunitárias e
abastecendo-as com os acervos mínimos recomendados pela Unesco, acrescidos de
integração digital e disponibilização de sites de referência.
3.1.19 Estimular a criação de centros de referência e comunitários voltados às
culturas populares, ao artesanato, às técnicas e aos saberes tradicionais com a finalidade
de registro e transmissão da memória, desenvolvimento de pesquisas e valorização das
tradições locais.
3.1.20 Estabelecer parcerias entre o poder público, escritórios de arquitetura
e design, técnicos e especialistas, artistas, críticos e curadores, produtores e empresários
para a manutenção de equipamentos culturais que abriguem a produção contemporânea
e reflitam sobre ela, motivando a pesquisa contínua de linguagens e interações destas
com outros campos das expressões culturais brasileiras.
3.1.21 Fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos museus nos
Municípios brasileiros, com o intuito de preservar e difundir o patrimônio cultural,
promover a fruição artística e democratizar o acesso, dando destaque à memória das
comunidades e localidades.

3.2 Estabelecer redes de equipamentos culturais geridos pelo poder público, pela
iniciativa privada, pelas comunidades ou por artistas e grupos culturais, de forma a
propiciar maior acesso e o compartilhamento de programações, experiências,
informações e acervos.
3.2.1 Estimular a formação de redes de equipamentos públicos e privados
conforme os perfis culturais e vocações institucionais, promovendo programações
diferenciadas para gerações distintas, principalmente as dedicadas às crianças e aos
jovens.
3.2.2 Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos de produção e finalização de
produtos culturais, aumentando suas capacidades de operação e atendimento,
promovendo a articulação com redes de distribuição de obras, sejam as desenvolvidas
em suportes tradicionais, sejam as multimídias, audiovisuais, digitais e desenvolvidas
por meio de novas tecnologias.
3.3 Organizar em rede a infraestrutura de arquivos, bibliotecas, museus e outros
centros de documentação, atualizando os conceitos e os modelos de promoção cultural,
gestão técnica profissional e atendimento ao público, reciclando a formação e a
estrutura institucional, ampliando o emprego de recursos humanos inovadores, de
tecnologias e de modelos de sustentabilidade econômica, efetivando a constituição de
uma rede nacional que dinamize esses equipamentos públicos e privados.
3.3.1 Instituir programas em parceria com a iniciativa privada e organizações
civis para a ampliação da circulação de bens culturais brasileiros e abertura de canais de
prospecção e visibilidade para a produção jovem e independente, disponibilizando-a
publicamente por meio da captação e transmissão de conteúdos em rede, dando acesso
público digital aos usuários e consumidores.
3.3.2 Garantir a criação, manutenção e expansão da rede de universidades
públicas, desenvolvendo políticas públicas e a articulação com as pró-reitorias de
cultura e extensão, para os equipamentos culturais universitários, os laboratórios de
criação artística e experimentação tecnológica, os cursos e carreiras que formam
criadores e interagem com o campo cultural e artístico, principalmente nas
universidades públicas e centros de formação técnica e profissionalizante.
3.3.3 Desenvolver redes e financiar programas de incorporação de design,
tecnologias construtivas e de materiais, inovação e sustentabilidade para a qualificação
dos equipamentos culturais brasileiros, permitindo construir espaços de referência que
disponibilizem objetos projetados por criadores brasileiros históricos. Qualificar em
rede as livrarias e os cafés presentes nesses equipamentos, ampliando a relação do
público com as soluções ergonômicas e técnicas desenvolvidas no País pelo design.
3.4 Fomentar a produção artística e cultural brasileira, por meio do apoio à
criação, registro, difusão e distribuição de obras, ampliando o reconhecimento da
diversidade de expressões provenientes de todas as regiões do País.
3.4.1 Criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem as ações de
fomento às artes, estimulando sua presença nos espaços cotidianos de experiência
cultural dos diferentes grupos da população e a promoção de novos artistas.

3.4.2 Fomentar e incentivar modelos de gestão eficientes que promovam o acesso
às artes, ao aprimoramento e à pesquisa estética e que permitam o estabelecimento de
grupos sustentáveis e autônomos de produção.
3.4.3 Fomentar o desenvolvimento das artes e expressões experimentais ou de
caráter amador.
3.4.4 Fomentar, por meio de editais adaptados à realidade cultural de cada
comunidade, a produção de conteúdos para a difusão nas emissoras públicas de rádio e
televisão.
3.4.5 Promover o uso de tecnologias que facilitem a produção e a fruição artística
e cultural das pessoas com deficiência.
3.4.6 Estimular a participação de artistas, produtores e professores em programas
educativos de acesso à produção cultural.
3.4.7 Desenvolver uma política de apoio à produção cultural universitária,
estimulando o intercâmbio de tecnologias e de conhecimentos e a aproximação entre as
instituições de ensino superior e as comunidades.
3.4.8 Fomentar a formação e a manutenção de grupos e organizações coletivas de
pesquisa, produção e difusão das artes e expressões culturais, especialmente em locais
habitados por comunidades com maior dificuldade de acesso à produção e fruição da
cultura.
3.4.9 Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos dedicados à pesquisa,
produção e distribuição de obras audiovisuais, digitais e desenvolvidas por meio de
novas tecnologias.
3.4.10 Instituir programas de aquisição governamental de bens culturais em
diversas mídias que contemplem o desenvolvimento das pequenas editoras, produtoras,
autores e artistas independentes ou consorciados.
3.4.11 Fomentar os processos criativos dos segmentos de audiovisual, arte
digital, jogos eletrônicos, videoarte, documentários, animações, internet e outros
conteúdos para as novas mídias.
3.4.12 Promover ações de incremento da sustentabilidade sociocultural nos
programas e ações que tiverem impacto nas comunidades locais.
3.5 Ampliar a circulação da produção artística e cultural, valorizando as
expressões locais e intensificando o intercâmbio no território nacional, inclusive com as
de outros países, com constante troca de referências e conceitos, promovendo
calendários de eventos regulares e de apreciação crítica e debate público.
3.5.1 Incentivar, divulgar e fomentar a realização de calendários e mapas
culturais que apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais,
encontros, feiras, festivais e programas de produção artística e cultural.

3.5.2 Estimular o equilíbrio entre a produção artística e as expressões culturais
locais em eventos e equipamentos públicos, valorizando as manifestações e a economia
da cultura regional, estimulando sua interação com referências nacionais e
internacionais.
3.5.3 Apoiar a criação de espaços de circulação de produtos culturais para o
consumo doméstico, criando oferta de qualidade e distribuição nacional que permitam a
diversificação do mercado interno e a absorção das produções locais.
3.5.4 Estimular a existência de livrarias e lojas de produtos culturais junto aos
equipamentos culturais, dando destaque à produção das comunidades e permitindo aos
consumidores locais obter produtos nacionais e internacionais de qualidade.
3.5.5 Fomentar e estimular a construção de sítios eletrônicos e dispositivos
alternativos de distribuição e circulação comercial de produtos, permitindo a integração
dos diversos contextos e setores a uma circulação nacional e internacional.
3.5.6 Incentivar e fomentar a difusão cultural nas diversas mídias e ampliar a
recepção pública e o reconhecimento das produções artísticas e culturais não inseridas
na indústria cultural.
3.5.7 Apoiar a implementação e qualificação de portais de internet para a difusão
nacional e internacional das artes e manifestações culturais brasileiras, inclusive com a
disponibilização de dados para compartilhamento livre de informações em redes sociais
virtuais.
3.5.8 Apoiar iniciativas de sistematização de agenda de atividades artísticas e
culturais em todas as regiões brasileiras de forma a otimizar oportunidades e evitar a
proliferação de eventos coincidentes e redundantes.
3.5.9 Estimular a criação de programas nacionais, estaduais e municipais de
distribuição de conteúdo audiovisual para os meios de comunicação e circuitos
comerciais e alternativos de exibição, cineclubes em escolas, centros culturais,
bibliotecas públicas e museus, criando também uma rede de videolocadoras que
absorvam a produção audiovisual brasileira.
3.5.10 Apoiar e fomentar os circuitos culturais universitários e oferecer
condições para que os campi e faculdades promovam a formação de público, a recepção
qualificada e a abertura de espaços para a produção independente e inovadora, abrindo
espaço para produção independente e circuitos inovadores.
3.5.11 Integrar as políticas nacionais, estaduais e municipais dedicadas a elevar a
inserção de conteúdos regionais, populares e independentes nas redes de televisão,
rádio, internet, cinema e outras mídias.
3.6 Ampliar o acesso dos agentes da cultura aos meios de comunicação,
diversificando a programação dos veículos, potencializando o uso dos canais
alternativos e estimulando as redes públicas.

3.6.1 Apoiar os produtores locais do segmento audiovisual e a radiodifusão
comunitária no processo de migração da tecnologia analógica para a digital, criando
inclusive linhas de crédito para atualização profissional e compra de equipamentos.
3.6.2 Estimular a criação de programas e conteúdos para rádio, televisão e
internet que visem a formação do público e a familiarização com a arte e as referências
culturais, principalmente as brasileiras e as demais presentes no território nacional.
3.6.3 Apoiar as políticas públicas de universalização do acesso gratuito de alta
velocidade à internet em todos os Municípios, juntamente com políticas de estímulo e
crédito para aquisição de equipamentos pessoais.
3.6.4 Fomentar provedores de acesso público que armazenem dados de texto,
som, vídeo e imagem, para preservar e divulgar a memória da cultura digital brasileira.
3.6.5 Estimular o compartilhamento pelas redes digitais de conteúdos que
possam ser utilizados livremente por escolas, bibliotecas de acesso público, rádios e
televisões públicas e comunitárias, de modo articulado com o processo de
implementação da televisão digital.
3.6.6 Estimular e apoiar revistas culturais, periódicos e publicações
independentes, voltadas à crítica e à reflexão em torno da arte e da cultura, promovendo
circuitos alternativos de distribuição, aproveitando os equipamentos culturais como
pontos de acesso, estimulando a gratuidade ou o preço acessível desses produtos.
3.6.7 Criar enciclopédias culturais, bancos de informação e sistemas de
compartilhamento de arquivos culturais e artísticos para a internet com a
disponibilização de conteúdos e referências brasileiras, permitindo a distribuição de
imagens, áudios, conteúdos e informações qualificados.
CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CULTURA
NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA
A CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA
INDUZIR ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE
NOS PROCESSOS CULTURAIS
A cultura faz parte da dinâmica de inovação social, econômica e tecnológica.
Da complexidade do campo cultural derivam distintos modelos de produção e
circulação de bens, serviços e conteúdos, que devem ser identificados e estimulados,
com vistas na geração de riqueza, trabalho, renda e oportunidades de empreendimento,
desenvolvimento local e responsabilidade social.
Nessa perspectiva, a cultura é vetor essencial para a construção e qualificação de
um modelo de desenvolvimento sustentável.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES

4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável que reduzam a
desigualdade regional sem prejuízo da diversidade, por meio da exploração comercial
de bens, serviços e conteúdos culturais.
4.1.1 Realizar programas de desenvolvimento sustentável que respeitem as
características, necessidades e interesses das populações locais, garantindo a
preservação da diversidade e do patrimônio cultural e natural, a difusão da memória
sociocultural e o fortalecimento da economia solidária.
4.1.2 Identificar e reconhecer contextos de vida de povos e comunidades
tradicionais, valorizando a diversidade das formas de sobrevivência e sustentabilidade
socioambiental, especialmente aquelas traduzidas pelas paisagens culturais brasileiras.
4.1.3 Oferecer apoio técnico às iniciativas de associativismo e cooperativismo e
fomentar incubadoras de empreendimentos culturais em parceria com poderes públicos,
organizações sociais, instituições de ensino, agências internacionais e iniciativa privada,
entre outros.
4.1.4 Estimular pequenos e médios empreendedores culturais e a implantação de
Arranjos Produtivos Locais para a produção cultural.
4.1.5 Estimular estudos para a adoção de mecanismos de compensação ambiental
para as atividades culturais.
4.1.6 Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição,
comercialização e utilização sustentáveis de matérias-primas e produtos relacionados às
atividades artísticas e culturais.
4.1.7 Identificar e catalogar matérias-primas que servem de base para os produtos
culturais e criar selo de reconhecimento dos produtos culturais que associem valores
sociais, econômicos e ecológicos.
4.1.8 Estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos de origem natural e
industrial, dinamizando e promovendo o empreendedorismo e a cultura do ecodesign.
4.1.9 Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de
desenvolvimento regional sustentável.
4.1.10 Promover o turismo cultural sustentável, aliando estratégias de
preservação patrimonial e ambiental com ações de dinamização econômica e fomento às
cadeias produtivas da cultura.
4.1.11 Promover ações de incremento e qualificação cultural dos produtos
turísticos, valorizando a diversidade, o comércio justo e o desenvolvimento
socioeconômico sustentável.
4.2 Contribuir com as ações de formalização do mercado de trabalho, de modo a
valorizar o trabalhador e fortalecer o ciclo econômico dos setores culturais.

4.2.1 Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de
adequação da legislação trabalhista, visando à redução da informalidade do trabalho
artístico, dos técnicos, produtores e demais agentes culturais, estimulando o
reconhecimento das profissões e o registro formal desses trabalhadores e ampliando o
acesso aos benefícios sociais e previdenciários.
4.2.2 Difundir, entre os empregadores e contratantes dos setores público e
privado, informações sobre os direitos e obrigações legais existentes nas relações
formais de trabalho na cultura.
4.2.3 Estimular a organização formal dos setores culturais em sindicatos,
associações, federações e outras entidades representativas, apoiando a estruturação de
planos de previdência e de seguro patrimonial para os agentes envolvidos em atividades
artísticas e culturais.
4.2.4 Estimular a adesão de artistas, autores, técnicos, produtores e demais
trabalhadores da cultura a programas que ofereçam planos de previdência pública e
complementar específicos para esse segmento.
4.3 Ampliar o alcance das indústrias e atividades culturais, por meio da expansão
e diversificação de sua capacidade produtiva e ampla ocupação, estimulando a geração
de trabalho, emprego, renda e o fortalecimento da economia.
4.3.1 Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia
da cultura.
4.3.2 Realizar zoneamento cultural-econômico com o objetivo de identificar as
vocações culturais locais.
4.3.3 Desenvolver programas de estímulo à promoção de negócios nos diversos
setores culturais.
4.3.4 Promover programas de exportação de bens, serviços e conteúdos culturais
de forma a aumentar a participação cultural na balança comercial brasileira.
4.3.5 Instituir selos e outros dispositivos que facilitem a circulação de produtos e
serviços relativos à cultura na América Latina, Mercosul e Comunidades dos Países de
Língua Portuguesa.
4.3.6 Estimular o uso da diversidade como fator de diferenciação e incremento
do valor agregado dos bens, produtos e serviços culturais, promovendo e facilitando a
sua circulação nos mercados nacional e internacional.
4.3.7 Incentivar a associação entre produtoras de bens culturais visando à
constituição de carteiras diversificadas de produtos, à modernização de empresas e à
inserção no mercado internacional.
4.3.8 Fomentar a associação entre produtores independentes e emissoras e a
implantação de polos regionais de produção e de difusão de documentários e de obras
de ficção para rádio, televisão, cinema, internet e outras mídias.

4.4 Avançar na qualificação do trabalhador da cultura, assegurando condições de
trabalho, emprego e renda, promovendo a profissionalização do setor, dando atenção a
áreas de vulnerabilidade social e de precarização urbana e a segmentos populacionais
marginalizados.
4.4.1 Desenvolver e gerir programas integrados de formação e capacitação para
artistas, autores, técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a
profissionalização, o empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e
comunicação e o fortalecimento da economia da cultura.
4.4.2 Estabelecer parcerias com bancos estatais e outros agentes financeiros,
como cooperativas, fundos e organizações não governamentais, para o desenvolvimento
de linhas de microcrédito e outras formas de financiamento destinadas à promoção de
cursos livres, técnicos e superiores de formação, pesquisa e atualização profissional.
4.4.3 Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico e superior, bem
como parcerias com associações e órgãos representativos setoriais, para a criação e o
aprimoramento contínuo de cursos voltados à formação e capacitação de trabalhadores
da cultura, gestores técnicos de instituições e equipamentos culturais.
4.4.4 Realizar nas diversas regiões do País seleções públicas para especialização
e profissionalização das pessoas empregadas no campo artístico e cultural, atendendo
especialmente os núcleos populacionais marginalizados e organizações sociais.
4.4.5 Promover a informação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura
sobre instrumentos de propriedade intelectual do setor cultural, a exemplo de marcas
coletivas e de certificação, indicações geográficas, propriedade coletiva, patentes,
domínio público e direito autoral.
4.4.6 Instituir programas e parcerias para atender necessidades técnicas e
econômicas dos povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades
tradicionais para a compreensão e organização de suas relações com a economia
contemporânea global, estimulando a reflexão e a decisão autônoma sobre as opções de
manejo e exploração sustentável do seu patrimônio, produtos e atividades culturais.
4.4.7 Instituir programas para a formação de agentes culturais aptos ao
atendimento de crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em
sofrimento psíquico.
4.4.8 Promover atividades de capacitação aos agentes e organizações culturais
proponentes ao financiamento estatal para a elaboração, proposição e execução de
projetos culturais, bem como capacitação e suporte jurídico e contábil, a fim de facilitar
a elaboração de prestação de contas e relatórios de atividades.
4.4.9 Fomentar programas de aperfeiçoamento técnico de agentes locais para a
formulação e implementação de planos de preservação e difusão do patrimônio cultural,
utilizando esses bens de forma a geração sustentável de economias locais.

4.4.10 Estimular, com suporte técnico-metodológico, a oferta de oficinas de
especialização artísticas e culturais, utilizando inclusive a veiculação de programas de
formação nos sistemas de rádio e televisão públicos.
4.4.11 Capacitar educadores, bibliotecários e agentes do setor público e da
sociedade civil para a atuação como agentes de difusão da leitura, contadores de
histórias e mediadores de leitura em escolas, bibliotecas e museus, entre outros
equipamentos culturais e espaços comunitários.
4.4.12 Fomentar atividades de intercâmbio inter-regional, internacional e
residências artísticas de estudantes e profissionais da cultura em instituições nacionais e
estrangeiras do campo da cultura.
4.4.13 Estimular e promover o desenvolvimento técnico e profissional de
arquitetos, designers, gestores e programadores de equipamentos culturais, para sua
constante atualização, de modo a gerar maior atratividade para esses espaços.
4.4.14 Estimular e formar agentes para a finalização de produtos
culturais, design de embalagens e de apresentação dos bens, conteúdos e serviços
culturais, ampliando sua capacidade de circulação e qualificando as informações para o
consumo ampliado.
4.5 Promover a apropriação social das tecnologias da informação e da
comunicação para ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção,
difusão e fruição.
4.5.1 Realizar programa de prospecção e disseminação de modelos de negócios
para o cenário de convergência digital, com destaque para os segmentos da música,
livro, jogos eletrônicos, festas eletrônicas, webdesign, animação, audiovisual,
fotografia, videoarte e arte digital.
4.5.2 Implementar iniciativas de capacitação e fomento ao uso de meios digitais
de registro, produção, pós-produção, design e difusão cultural.
4.5.3 Apoiar políticas de inclusão digital e de criação, desenvolvimento,
capacitação e utilização de softwares livres pelos agentes e instituições ligados à
cultura.
4.5.4 Identificar e fomentar as cadeias de formação e produção das artes digitais,
para desenvolver profissões e iniciativas compreendidas nesse campo, bem como as
novas relações existentes entre núcleos acadêmicos, indústrias criativas e instituições
culturais.
4.6 Incentivar e apoiar a inovação e pesquisa científica e tecnológica no campo
artístico e cultural, promovendo parcerias entre instituições de ensino superior,
institutos, organismos culturais e empresas para o desenvolvimento e o aprimoramento
de materiais, técnicas e processos.

4.6.1 Integrar os órgãos de cultura aos processos de incentivo à inovação
tecnológica, promovendo o desenvolvimento de técnicas associadas à produção
cultural.
4.6.2 Fomentar parcerias para o desenvolvimento, absorção e apropriação de
materiais e tecnologias de inovação cultural.
4.6.3 Incentivar as inovações tecnológicas da área cultural que compreendam e
dialoguem com os contextos e problemas socioeconômicos locais.
4.7 Aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo gerando benefícios e
sustentabilidade para ambos os setores.
4.7.1 Instituir programas integrados de mapeamento do potencial turístico
cultural, bem como de promoção, divulgação e marketing de produtos, contextos
urbanos, destinos e roteiros turísticos culturais.
4.7.2 Envolver os órgãos, gestores e empresários de turismo no planejamento e
comunicação com equipamentos culturais, promovendo espaços de difusão de
atividades culturais para fins turísticos.
4.7.3 Qualificar os ambientes turísticos com mobiliário urbano e design de
espaços públicos que projetem os elementos simbólicos locais de forma competitiva
com os padrões internacionais, dando destaque aos potenciais criativos dos contextos
visitados.
4.7.4 Fomentar e fortalecer as modalidades de negócios praticadas pelas
comunidades locais e pelos residentes em áreas de turismo, fortalecendo os
empreendedores tradicionais em sua inserção nas dinâmicas comerciais estabelecidas
pelo turismo.
4.7.5 Realizar campanhas e desenvolver programas com foco na formação,
informação e educação do turista para difundir adequadamente a importância do
patrimônio cultural existente, estimulando a comunicação dos valores, o respeito e o
zelo pelos locais visitados.
4.7.6 Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arte,
arquitetura, patrimônio histórico, patrimônio imaterial, antropologia e diversidade
cultural para os profissionais que atuam no turismo.
4.7.7 Inserir os produtores culturais, os criadores e artistas nas estratégias de
qualificação e promoção do turismo, assegurando a valorização cultural dos locais e
ambientes turísticos.
4.7.8 Desenvolver metodologias de mensuração dos impactos do turismo na
cultura, no contexto dos Municípios brasileiros e das capitais.
CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
ESTIMULAR A ORGANIZAÇÃO DE INSTÂNCIAS CONSULTIVAS

CONSTRUIR MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
AMPLIAR O DIÁLOGO COM OS AGENTES CULTURAIS E CRIADORES
O desenho e a implementação de políticas públicas de cultura pressupõem a
constante relação entre Estado e sociedade de forma abrangente, levando em conta a
complexidade do campo social e suas vinculações com a cultura. Além de apresentar
aos poderes públicos suas necessidades e demandas, os cidadãos, criadores, produtores e
empreendedores culturais devem assumir corresponsabilidades na implementação e na
avaliação das diretrizes e metas, participando de programas, projetos e ações que visem
ao cumprimento do PNC.
Retoma-se, assim, a ideia da cultura como um direito dos cidadãos e um processo
social de conquista de autonomia, ao mesmo tempo em que se ampliam as
possibilidades de participação dos setores culturais na gestão das políticas culturais.
Nessa perspectiva, diferentes modalidades de consulta, participação e diálogo são
necessárias e fundamentais para a construção e aperfeiçoamento das políticas públicas.
Reafirma-se, com isso, a importância de sistemas de compartilhamento social de
responsabilidades, de transparência nas deliberações e de aprimoramento das
representações sociais buscando o envolvimento direto da sociedade civil e do meio
artístico e cultural. Este processo vai se completando na estruturação de redes, na
organização social dos agentes culturais, na ampliação de mecanismos de acesso, no
acompanhamento público dos processos de realização das políticas culturais. Esta forma
colaborativa de gestão e avaliação também deve ser subsidiada pela publicação de
indicadores e informações do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
- SNIIC.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
5.1 Aprimorar mecanismos de participação social no processo de elaboração,
implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura.
5.1.1 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão participativa e democrática, governo
eletrônico e a transparência pública, a construção regionalizada das políticas públicas,
integrando todo o território nacional com o objetivo de reforçar seu alcance e eficácia.
5.1.2 Articular os sistemas de comunicação, principalmente, internet, rádio e
televisão, ampliando o espaço dos veículos públicos e comunitários, com os processos e
as instâncias de consulta, participação e diálogo para a formulação e o acompanhamento
das políticas culturais.
5.1.3 Potencializar os equipamentos e espaços culturais, bibliotecas, museus,
cinemas, centros culturais e sítios do patrimônio cultural como canais de comunicação e
diálogo com os cidadãos e consumidores culturais, ampliando sua participação direta na
gestão destes equipamentos.
5.1.4 Instituir instâncias de diálogo, consulta às instituições culturais, discussão
pública e colaboração técnica para adoção de marcos legais para a gestão e o
financiamento das políticas culturais e o apoio aos segmentos culturais e aos grupos,
respeitando a diversidade da cultura brasileira.

5.1.5 Criar mecanismos de participação e representação das comunidades
tradicionais, indígenas e quilombolas na elaboração, implementação, acompanhamento,
avaliação e revisão de políticas de proteção e promoção das próprias culturas.
5.2 Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de
gestão das políticas culturais e setoriais, ampliando o diálogo com os segmentos
artísticos e culturais.
5.2.1 Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos que regem a
atividade cultural no País e a gestão pública das políticas culturais, dando transparência
a dados e indicadores sobre gestão e investimentos públicos.
5.2.2 Promover o monitoramento da eficácia dos modelos de gestão das políticas
culturais e setoriais por meio do Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC, com base em indicadores nacionais, regionais e locais de acesso e
consumo, mensurando resultados das políticas públicas de cultura no desenvolvimento
econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na garantia da preservação e
promoção do patrimônio e da diversidade cultural.
5.2.3 Criar ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos com os
órgãos públicos e instituições culturais, adotando processos de consulta pública e de
atendimento individual dos cidadãos que buscam apoio.
5.3 Consolidar as conferências, fóruns e seminários que envolvam a formulação e
o debate sobre as políticas culturais, consolidando espaços de consulta, reflexão crítica,
avaliação e proposição de conceitos e estratégias.
5.3.1 Realizar a Conferência Nacional de Cultura pelo menos a cada 4 (quatro)
anos, envolvendo a sociedade civil, os gestores públicos e privados, as organizações e
instituições culturais e os agentes artísticos e culturais.
5.3.2 Estimular a realização de conferências estaduais e municipais como
instrumentos de participação e controle social nas diversas esferas, com articulação com
os encontros nacionais.
5.3.3 Estimular a realização de conferências setoriais abrindo espaço para a
participação e controle social dos meios artísticos e culturais.
5.3.4 Apoiar a realização de fóruns e seminários que debatam e avaliem questões
específicas relativas aos setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de
elementos críticos nas questões e o desenho de estratégias para a política cultural do
País.
5.4 Estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos,
de modo a fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade
civil.
5.4.1 Fortalecer a atuação do Conselho Nacional de Política Cultural, bem como
dos conselhos estaduais e municipais, como instâncias de consulta, monitoramento e
debate sobre as políticas públicas de cultura.

5.4.2 Estimular que os conselhos municipais, estaduais e federais de cultura
promovam a participação de jovens e idosos e representantes dos direitos da criança, das
mulheres, das comunidades indígenas e de outros grupos populacionais sujeitos à
discriminação e vulnerabilidade social.
5.4.3 Promover a articulação dos conselhos culturais com outros da mesma
natureza voltados às políticas públicas das áreas afins à cultural.
5.4.4 Aumentar a presença de representantes dos diversos setores artísticos e
culturais nos conselhos e demais fóruns dedicados à discussão e avaliação das políticas
públicas de cultura, setoriais e intersetoriais, assim como de especialistas, pesquisadores
e técnicos que qualifiquem a discussão dessas instâncias consultivas.
5.5 Promover espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura,
abertos à população e aos segmentos culturais, nas Casas Legislativas do Congresso
Nacional, nas Assembleias Legislativas Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito
Federal e nas Câmaras Municipais.

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991.
Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
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.
Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart);

III - Incentivo a projetos culturais.
§ 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.(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.646, de 2008)
§ 2o É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados
que estabeleçam limitações de acesso.(Incluído pela Lei nº 11.646, de 2008)
Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, os projetos
culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do Pronac atenderão,
pelo menos, um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e cultural, mediante:
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;
II - fomento à produção cultural e artística, mediante:
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; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
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, mediante:
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;
IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante:
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, mediante:
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 Comissão Nacional de Apoio à
Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura (FNC)
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:
I - estimular a distribuição regional eqüitativa 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.
§ 1o O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu
titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios
estabelecidos nos arts. 1o e 3o. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 2o Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após
aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da
Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3° Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente pelas
entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira à SEC/PR.
§ 4° Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão peritos para
análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de despesas com o
deslocamento, quando houver, e respectivos pró-labore e ajuda de custos, conforme
ficar definido no regulamento.
§ 5° O Secretário da Cultura da Presidência da República designará a unidade da
estrutura básica da SEC/PR que funcionará como secretaria executiva do FNC.
§ 6o Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de manutenção
administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de
equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do Fundo. (Redação
dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 7° 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.
§ 8° 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.
Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de
duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos
reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes
recursos:
I - recursos do Tesouro Nacional;
II - doações, nos termos da legislação vigente;
III - legados;

IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de
organismos internacionais;
V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e
o presente capítulo desta lei;
VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente
capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que
se refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a respectiva
origem geográfica regional;
VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se
este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela Lei nº 9.999, de
2000)
IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título
de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo,
lhes preserve o valor real;
X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação
vigente sobre a matéria;
XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente
mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII - saldos de exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes.
Art. 6° 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.
§ 1° (Vetado)
§ 2° Poderão ser considerados, para efeito de totalização do valor restante, bens e
serviços oferecidos pelo proponente para implementação do projeto, a serem
devidamente avaliados pela SEC/PR.
Art. 7° A SEC/PR estimulará, através do FNC, a composição, por parte de
instituições financeiras, de carteiras para financiamento de projetos culturais, que levem
em conta o caráter social da iniciativa, mediante critérios, normas, garantias e taxas de
juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO III
Dos Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart)

Art. 8° Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento Cultural e
Artístico (Ficart), sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica,
caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais e
artísticos.
Art. 9o São considerados projetos culturais e artísticos, para fins de aplicação de
recursos do FICART, além de outros que venham a ser declarados pelo Ministério da
Cultura: (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
I - a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas,
vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas;
II - a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e
demais atividades congêneres;
III - a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes, bem
como de obras de referência e outras de cunho cultural;
IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros
ambientes destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de entidades
com fins lucrativos;
V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim
consideradas pelo Ministério da Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
Art. 10. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, ouvida a SEC/PR, disciplinar
a constituição, o funcionamento e a administração dos Ficart, observadas as disposições
desta lei e as normas gerais aplicáveis aos fundos de investimento.
Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a forma nominativa ou
escritural, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976.
Art. 12. O titular das quotas de Ficart:
I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os bens e direitos integrantes do
patrimônio do fundo;
II - não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual,
relativamente aos empreendimentos do fundo ou da instituição administradora, salvo
quanto à obrigação de pagamento do valor integral das quotas subscritas.
Art. 13. A instituição administradora de Ficart compete:
I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - responder pessoalmente pela evicção de direito, na eventualidade da liquidação
deste.

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart ficam isentos do
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza. (Vide Lei nº 8.894, de 1994)
Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob qualquer
forma, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de vinte e
cinco por cento.
Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência na fonte de que trata este artigo, os
rendimentos distribuídos a beneficiário pessoas jurídica tributada com base no lucro
real, os quais deverão ser computados na declaração anual de rendimentos.
Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou resgate
de quotas dos Ficart, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, à mesma
alíquota prevista para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou resgate de
quotas de fundos mútuos de ações.
§ 1° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de cessão ou
resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, observadas as datas de
aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legislação pertinente.
§ 2° O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou cessão, sendo
permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação com o lucro obtido em
outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável, dentro do mesmo
exercício fiscal.
§ 3° O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente àquele em que o ganho de capital foi auferido.
§ 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem o caput deste artigo e o
artigo anterior, quando auferidos por investidores residentes ou domiciliados no
exterior, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos da legislação
aplicável a esta classe de contribuintes.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente incide sobre
os rendimentos decorrentes de
aplicações em Ficart que atendam a todos os
requisitos previstos na presente lei e na respectiva regulamentação a ser baixada pela
Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por Ficart, que
deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à
tributação prevista no artigo 43 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
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, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais

apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1 o desta Lei. (Redação dada pela Lei
nº 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3 o, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa
operacional.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o,
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
c) música erudita ou instrumental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.2281, de 2001)
d) exposições de artes visuais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1,
de 2001)
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de
2001)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (Incluída pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Incluída pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar
também como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000
(cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº 11.646, de 2008)

Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico,
para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC. (Redação dada pela
Lei nº 9.874, de 1999)
§ 1o O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha aprovado
o projeto, no prazo máximo de cinco dias. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 2o Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta
dias. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3° (Vetado)
§ 4° (Vetado)
§ 5° (Vetado)
§ 6° A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o
título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para
obtenção de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização.
§ 7o O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o
montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no
exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. (Redação dada pela Lei
nº 9.874, de 1999)
§ 8o Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração
por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela
quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do
valor absoluto anual de renúncia fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.874, 1999)
Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua
execução, acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a delegação
destas atribuições.
§ 1° A SEC/PR, após o término da execução dos projetos previstos neste artigo,
deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos
recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2o Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta
dias.(Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3° O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa a avaliação de que trata este artigo.
Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capítulo
deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministério da Economia,

Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os aportes financeiros realizados e recebidos, bem
como as entidades captadoras efetuar a comprovação de sua aplicação.
Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto de
apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.
Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
I - (Vetado)
II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a
transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica de
atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3° desta lei.
§ 1o Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer
vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 2o As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao recolhimento do
Imposto sobre a Renda na fonte.
Art. 24. Para os fins deste Capítulo, equiparam-se a doações, nos termos do
regulamento:
I - distribuições gratuitas de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural por
pessoa jurídica a seus empregados e dependentes legais;
II - despesas efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de
conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima,
tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes disposições:
a) preliminar definição, pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC,
das normas e critérios técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos de que trata
este inciso;
b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e respectivos orçamentos de
execução das obras;
c) posterior certificação, pelo referido órgão, das despesas efetivamente realizadas
e das circunstâncias de terem sido as obras executadas de acordo com os projetos
aprovados.
Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas,
de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de
expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do
patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade
cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que
permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, compreendendo,
entre outros, os seguintes segmentos:

I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
II - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres;
III - literatura, inclusive obras de referência;
IV - música;
V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congêneres;
VI - folclore e artesanato;
VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico,
bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos;
VIII - humanidades; e
IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais relacionados com os segmentos do inciso II
deste artigo deverão beneficiar exclusivamente as produções independentes, bem como
as produções culturais-educativas de caráter não comercial, realizadas por empresas de
rádio e televisão. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na
declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuídos em favor de
projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, tendo como base
os seguintes percentuais: (Vide arts. 5º e 6º, Inciso II da Lei nº 9.532 de, 1997)
I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta por cento
dos patrocínios;
II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, quarenta por
cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as doações e
patrocínios como despesa operacional.
§ 2o O valor máximo das deduções de que trata o caput deste artigo será fixado
anualmente pelo Presidente da República, com base em um percentual da renda
tributável das pessoas físicas e do imposto devido por pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real.
§ 3o Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros
benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de
utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 4o (VETADO)

§ 5o O Poder Executivo estabelecerá mecanismo de preservação do valor real das
contribuições em favor de projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
Art. 27. A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou instituição
vinculada ao agente.
§ 1o Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador:
a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador,
gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos doze meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do
doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa
jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio.
§ 2o Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos,
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em
funcionamento, na forma da legislação em vigor.(Redação dada pela Lei nº 9.874, de
1999)
Art. 28. Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta Lei poderá ser feita
através de qualquer tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de serviços necessários à elaboração de projetos
para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como a captação de
recursos ou a sua execução por pessoa jurídica de natureza cultural, não configura a
intermediação referida neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
Art. 29. Os recursos provenientes de doações ou patrocínios deverão ser
depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do beneficiário, e
a respectiva prestação de contas deverá ser feita nos termos do regulamento da presente
Lei.
Parágrafo único. Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo,
as contribuições em relação às quais não se observe esta determinação.
Art. 30. As infrações aos dispositivos deste capítulo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento do valor atualizado
do Imposto sobre a Renda devido em relação a cada exercício financeiro, além das
penalidades e demais acréscimos previstos na legislação que rege a espécie.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por
inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou jurídica propositora do
projeto. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 9.874, de 1999)

§ 2o A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos da
proponente junto ao Ministério da Cultura suspenderá a análise ou concessão de novos
incentivos, até a efetiva regularização.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3o Sem prejuízo do parágrafo anterior, aplica-se, no que couber,
cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta Lei. (Incluído pela Lei nº
9.874, de 1999)
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31. Com a finalidade de garantir a participação comunitária, a representação
de artista e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a organização nacional
sistêmica da área, o Governo Federal estimulará a institucionalização de Conselhos de
Cultura no Distrito Federal, nos Estados, e nos Municípios.
Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - CNIC, com a
seguinte composição:
I - o Secretário da Cultura da Presidência da República;
II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR;
III - o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de Cultura das
Unidades Federadas;
IV - um representante do empresariado brasileiro;
V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e artísticos de
âmbito nacional.
§ 1o A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que,
para fins de desempate terá o voto de qualidade.
§ 2o Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se referem os
incisos IV e V deste artigo, assim como a competência da CNIC, serão estipulados e
definidos pelo regulamento desta Lei.
Art. 33. A SEC/PR, com a finalidade de estimular e valorizar a arte e a cultura,
estabelecerá um sistema de premiação anual que reconheça as contribuições mais
significativas para a área:
I - de artistas ou grupos de artistas brasileiros ou residentes no Brasil, pelo
conjunto de sua obra ou por obras individuais;
II - de profissionais da área do patrimônio cultural;
III - de estudiosos e autores na interpretação crítica da cultura nacional, através de
ensaios, estudos e pesquisas.

Art. 34. 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. (Regulamento)
Art. 35. Os recursos destinados ao então Fundo de Promoção Cultural, nos termos
do art. 1o, § 6o, da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, serão recolhidos ao Tesouro
Nacional para aplicação pelo FNC, observada a sua finalidade.
Art. 36. O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, no exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva
execução desta Lei, no que se refere à aplicação de incentivos fiscais nela previstos.
Art. 37. O Poder Executivo a fim de atender o disposto no art. 26, § 2 o, desta Lei,
adequando-o às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviará, no prazo de 30
dias, Mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o total da renúncia fiscal e
correspondente cancelamento de despesas orçamentárias.
Art. 38. 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.
Art. 39. 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 dos projetos a que se refere esta Lei.
Art. 40. 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.
§ 1o No caso de pessoa jurídica respondem pelo crime o acionista controlador e os
administradores que para ele tenham concorrido.
§ 2o 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.
Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, Regulamentará a presente
lei.
Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da República.
FERNANDO
Jarbas Passarinho

COLLOR

DECRETO Nº 5.761, DE 27 DE ABRIL DE 2006.
Regulamenta a Lei n.º 8313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de
execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n o
8.313, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o O Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC desenvolver-se-á
mediante a realização de programas, projetos e ações culturais que concretizem os
princípios da Constituição, em especial seus arts. 215 e 216, e que atendam às
finalidades previstas no art. 1o e a pelo menos um dos objetivos indicados no art. 3o da
Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 2o Na execução do PRONAC, serão apoiados programas, projetos e ações
culturais destinados às seguintes finalidades:
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; e
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.

Art. 3o A execução do PRONAC deverá obedecer às normas, diretrizes e metas
estabelecidas em seu plano anual, que deverá estar de acordo com plano plurianual e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único. O plano anual de que trata este artigo será elaborado pelo
Ministério da Cultura, que o publicará até o dia 30 de novembro do ano anterior àquele
em que vigorará, de acordo com o disposto na Lei no 8.313, de 1991, e neste Decreto,
observadas as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura.
Art. 4o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - proponente: as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, com
atuação na área cultural, que proponham programas, projetos e ações culturais ao
Ministério da Cultura;
II - beneficiário: o proponente de programa, projeto ou ação cultural favorecido
pelo PRONAC;
III - incentivador: o contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos de
qualquer natureza, pessoa física ou jurídica, que efetua doação ou patrocínio em favor
de programas, projetos e ações culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, com
vistas a incentivos fiscais, conforme estabelecido na Lei no 8.313, de 1991;
IV - doação: a 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;
V - patrocínio: a 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;
VI - pessoa jurídica de natureza cultural: pessoa jurídica, pública ou privada, com
ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo disponha expressamente sobre sua
finalidade cultural; e
VII - produção cultural-educativa de caráter não comercial: aquela realizada por
empresa de rádio e televisão pública ou estatal.
Art. 5o O Ministério da Cultura poderá escolher, mediante processo público de
seleção, os programas, projetos e ações culturais a serem financiados pelos mecanismos
definidos no art. 2o da Lei no 8.313, de 1991, podendo designar comitês técnicos para
essa finalidade.
§ 1o O montante dos recursos destinados aos processos públicos de seleção e a sua
respectiva distribuição serão definidos em portaria do Ministério da Cultura, que será
publicada no Diário Oficial da União, observado o estabelecido no plano anual do
PRONAC.
§ 2o As empresas patrocinadoras interessadas em aderir aos processos seletivos
promovidos pelo Ministério da Cultura deverão informar, previamente, o volume de
recursos que pretendem investir, bem como sua área de interesse, respeitados o
montante e a distribuição dos recursos definidas pelo Ministério da Cultura.
§ 3o A promoção de processos públicos para seleção de projetos realizada, de
forma independente, por empresas patrocinadoras deverá ser previamente informada ao
Ministério da Cultura.
Art. 6o Os procedimentos administrativos relativos à apresentação, recepção,
seleção, análise, aprovação, acompanhamento, monitoramento, avaliação de resultados
e emissão de laudo de avaliação final dos programas, projetos e ações culturais, no
âmbito do PRONAC, serão definidos pelo Ministro de Estado da Cultura e publicados
no Diário Oficial da União, observadas as disposições deste Decreto.

§ 1o Nos casos de programas, projetos ou ações culturais que tenham como objeto
a preservação de bens culturais tombados ou registrados pelos poderes públicos, em
âmbito federal, estadual ou municipal, além do cumprimento das normas a que se refere
o caput, será obrigatória a apreciação pelo órgão responsável pelo respectivo
tombamento ou registro, observada a legislação relativa ao patrimônio cultural.
§ 2o Os programas, projetos e ações apresentados com vistas à utilização de um
dos mecanismos de implementação do PRONAC serão analisados tecnicamente no
âmbito do Ministério da Cultura, pelos seus órgãos ou entidades vinculadas, de acordo
com as suas respectivas competências.
§ 3o A apreciação técnica de que trata o § 2o deverá verificar, necessariamente, o
atendimento das finalidades do PRONAC, a adequação dos custos propostos aos
praticados no mercado, sem prejuízo dos demais aspectos exigidos pela legislação
aplicável, vedada a apreciação subjetiva baseada em valores artísticos ou culturais.
§ 4o A proposta com o parecer técnico será submetida, de acordo com a matéria a
que esteja relacionada, à Comissão do Fundo Nacional da Cultura, criada pelo art. 14,
ou à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a que se refere o art. 38, que
recomendará ao Ministro de Estado da Cultura a aprovação total, parcial ou a não
aprovação do programa, projeto ou ação em questão.
§ 5o Da decisão referida no § 4o caberá pedido de reconsideração dirigido ao
Ministro de Estado da Cultura, no prazo de até dez dias contados da comunicação
oficial ao proponente.
§ 6o O pedido de reconsideração será apreciado pelo Ministro de Estado da
Cultura em até sessenta dias contados da data de sua interposição, após manifestação do
órgão responsável pela análise técnica e, se julgar oportuno, da Comissão competente.
Art. 7o Os programas, projetos e ações culturais aprovados serão acompanhados e
avaliados tecnicamente pelos órgãos competentes do Ministério da Cultura.
§ 1o O Ministério da Cultura e suas entidades vinculadas poderão utilizar-se dos
serviços profissionais de peritos, antes da aprovação, durante e ao final da execução dos
programas, projetos e ações já aprovados, permitida a indenização de despesas com
deslocamento e pagamento de pró-labore ou de ajuda de custo para vistorias, quando
necessário.
§ 2o O acompanhamento e a avaliação referidos neste artigo objetivam verificar a
fiel aplicação dos recursos e dar-se-ão por meio de comparação entre os resultados
esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e os
efetivamente realizados, além do aferimento da repercussão da iniciativa na sociedade,
de forma a atender aos objetivos da Lei no 8.313, de 1991, bem como ao disposto neste
Decreto e no plano anual do PRONAC.
§ 3o A avaliação referida no § 2o será ultimada pelo Ministério da Cultura,
mediante expedição do laudo final de avaliação, devendo o beneficiário ser notificado
da decisão ministerial resultante.
§ 4o Da decisão a que se refere o § 3o caberá recurso ao Ministro de Estado da
Cultura, no prazo de dez dias, contados da data em que o beneficiário tomou ciência da
decisão ministerial e do correspondente laudo final de avaliação.
§ 5o O recurso de que trata o § 4o será apreciado pelo Ministro de Estado da
Cultura em até sessenta dias contados da data de sua interposição, após a manifestação
do órgão competente do Ministério.
§ 6o No caso de não aprovação da execução dos programas, projetos e ações de
que trata o § 3o, será estabelecido o prazo estritamente necessário para a conclusão do
objeto proposto.

§ 7o Não concluído o programa, projeto ou ação no prazo estipulado, serão
aplicadas pelo Ministério da Cultura as penalidades previstas na Lei no 8.313, de 1991, e
adotadas as demais medidas administrativas cabíveis.
Art. 8o As atividades de acompanhamento e avaliação técnica de programas,
projetos e ações culturais poderão ser delegadas aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, bem como a órgãos ou entidades da administração pública federal e dos
demais entes federados, mediante instrumento jurídico que defina direitos e deveres
mútuos.
Parágrafo único. A delegação prevista no caput, relativamente aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, dependerá da existência, no respectivo ente federado, de
lei de incentivos fiscais ou de fundos específicos para a cultura, bem como de órgão
colegiado com atribuição de análise de programas e projetos culturais em que a
sociedade tenha representação ao menos paritária em relação ao Poder Público e no qual
as diversas áreas culturais e artísticas estejam representadas.
Art. 9o O Ministério da Cultura deverá elaborar e publicar relatório anual de
avaliação do PRONAC, relativo à avaliação dos programas, projetos e ações culturais
referidos neste Decreto, enfatizando o cumprimento do disposto no plano anual do
PRONAC.
Parágrafo único. O relatório de que trata este artigo integrará a tomada de contas
anual do Ministério da Cultura, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União.
CAPÍTULO II
DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA
Art. 10. Os recursos do Fundo Nacional da Cultura poderão ser utilizados,
observado o disposto no plano anual do PRONAC, da seguinte forma:
I - recursos não-reembolsáveis - para utilização em programas, projetos e ações
culturais de pessoas jurídicas públicas ou privadas sem fins lucrativos;
II - financiamentos reembolsáveis - para programas, projetos e ações culturais 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 programas, projetos e ações culturais, mediante instrumento jurídico que defina
direitos e deveres mútuos; e
VII - em outras situações definidas pelo Ministério da Cultura, enquadráveis nos
arts. 1o e 3o da Lei no 8.313, de 1991.
§ 1o O Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções normativas
necessárias para definição das condições e procedimentos das concessões previstas
neste artigo e respectivas prestações de contas.
§ 2o Para o financiamento reembolsável, o Ministério da Cultura definirá com os
agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os
juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento, que deverão ser
aprovadas pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. 7o da Lei no 8.313, de
1991.
§ 3o A taxa de administração a que se refere o § 2o não poderá ser superior a três
por cento dos recursos disponíveis para financiamento.

§ 4o Para o financiamento de que trata o § 2o, serão fixadas taxas de remuneração
que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido, conforme o disposto no
inciso IX do art. 5o da Lei no 8.313, de 1991.
§ 5o Os subsídios decorrentes de financiamentos realizados a taxas inferiores à
taxa de captação dos recursos financeiros pelo Governo Federal devem ser registrados
pelo Fundo Nacional da Cultura para constar na lei orçamentária e suas informações
complementares.
§ 6o Na operacionalização do financiamento reembolsável, o agente financeiro
será qualquer instituição financeira, de caráter oficial, devidamente credenciada pelo
Ministério da Cultura.
§ 7o Os subsídios concedidos em financiamentos reembolsáveis, devem ser
apurados para compor o rol dos benefícios creditícios e financeiros que integram as
informações complementares da Lei Orçamentária Anual.
Art. 11. A execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Nacional da
Cultura, bem como a supervisão e coordenação das atividades administrativas
necessárias ao seu funcionamento, serão exercidas em conformidade com o disposto nos
§§ 1o e 3o do art. 4o da Lei no 8.313, de 1991.
Art. 12. O percentual de financiamento do Fundo Nacional da Cultura, limitado a
oitenta por cento do custo total de cada programa, projeto ou ação cultural, será
aprovado pelo Ministério da Cultura, mediante proposta da Comissão do Fundo
Nacional da Cultura.
Parágrafo único. A contrapartida a ser obrigatoriamente oferecida pelo proponente,
para fins de complementação do custo total do programa, projeto ou ação cultural
deverá ser efetivada mediante aporte de numerário, bens ou serviços, ou comprovação
de que está habilitado à obtenção do respectivo financiamento por meio de outra fonte
devidamente identificada, vedada como contrapartida a utilização do mecanismo de
incentivos fiscais previstos.
Art. 13. A contrapartida será dispensada sempre que os recursos tenham sido
depositados no Fundo Nacional da Cultura com destinação especificada na origem, tais
como:
I - transferência de recursos a programas, projetos e ações culturais identificados
pelo doador ou patrocinador por ocasião do depósito ao Fundo Nacional da Cultura,
desde que correspondam ao custo total do projeto; e
II - programas, projetos e ações identificados pelo autor de emendas aditivas ao
orçamento do Fundo Nacional da Cultura, ainda que o beneficiário seja órgão federal,
desde que o valor da emenda corresponda ao custo total do projeto.
§ 1o Os programas, projetos e ações culturais previstos nos incisos I e II não serão
objeto de apreciação pela Comissão do Fundo Nacional da Cultura.
§ 2o As entidades vinculadas ao Ministério da Cultura ficam dispensadas de
apresentar contrapartida quando receberem recursos do Fundo Nacional da Cultura para
o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais.
Art. 14. Fica criada, no âmbito do Ministério da Cultura, a Comissão do Fundo
Nacional da Cultura, à qual compete:
I - avaliar e selecionar os programas, projetos e ações culturais que objetivem a
utilização de recursos do Fundo Nacional da Cultura, de modo a subsidiar sua
aprovação final pelo Ministro de Estado da Cultura;
II - apreciar as propostas de editais a serem instituídos em caso de processo público
de seleção de programas, projetos e ações a serem financiados com recursos do Fundo
Nacional da Cultura, para homologação pelo Ministro de Estado da Cultura;

III - elaborar a proposta de plano de trabalho anual do Fundo Nacional da Cultura,
que integrará o plano anual do PRONAC, a ser submetida ao Ministro de Estado da
Cultura para aprovação final de seus termos;
IV - apreciar as propostas de plano anual das entidades vinculadas ao Ministério da
Cultura, com vistas à elaboração da proposta de que trata o inciso III; e
V - exercer outras atribuições estabelecidas pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 15. A Comissão do Fundo Nacional da Cultura será integrada:
I - pelo Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, que a presidirá;
II - pelos titulares das Secretarias do Ministério da Cultura;
III - pelos presidentes das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura; e
IV - por um representante do Gabinete do Ministro de Estado da Cultura.
Art. 16. A Comissão do Fundo Nacional da Cultura definirá em ato próprio,
mediante proposta aprovada pela maioria absoluta de seus integrantes, as normas
relativas à sua organização e funcionamento, que será homologado pelo Ministro de
Estado da Cultura.
Art. 17. Os programas, projetos e ações culturais de iniciativa própria do
Ministério da Cultura, a serem financiados com recursos do Fundo Nacional da Cultura,
deverão constar de seu plano anual, obedecido o disposto no art. 3o, e serão
apresentados à Comissão do Fundo Nacional da Cultura com orçamentos detalhados e
justificativas referendadas, obrigatoriamente, pelo titular da unidade proponente ou seu
substituto legal.
CAPÍTULO III
DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
Art. 18. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM disciplinará a constituição, o
funcionamento e a administração dos Fundos de Investimentos Culturais e
Artísticos - FICART, nos termos do art. 10 da Lei no 8.313, de 1991.
§ 1o A CVM prestará informações ao Ministério da Cultura sobre a constituição
dos FICART e seus respectivos agentes financeiros, inclusive quanto às suas áreas de
atuação.
Art. 19. Para receber recursos dos FICART, os programas, projetos e ações
culturais deverão destinar-se:
I - à produção e distribuição independentes de bens culturais e à realização de
espetáculos artísticos e culturais :
II - à construção, restauração, reforma, equipamento e operação de espaços
destinados a atividades culturais, de propriedade de entidades com fins lucrativos; e
III - a outras atividades comerciais e industriais de interesse cultural, assim
consideradas pelo Ministério da Cultura.
Art. 20. A aplicação dos recursos dos FICART far-se-á, exclusivamente, por meio
de:
I - contratação de pessoas jurídicas com sede no território brasileiro, tendo por
finalidade exclusiva a execução de programas, projetos e ações culturais;
II - participação em programas, projetos e ações culturais realizados por pessoas
jurídicas de natureza cultural com sede no território brasileiro; e
III - aquisição de direitos patrimoniais para exploração comercial de obras
literárias, audiovisuais, fonográficas e de artes cênicas, visuais, digitais e similares.
Art. 21. O Ministério da Cultura, em articulação com a CVM, definirá regras e
procedimentos para acompanhamento e fiscalização da execução dos programas,
projetos e ações culturais beneficiados com recursos do FICART.
CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS FISCAIS

Seção I
Das Formas de Aplicação
Art. 22. A opção prevista no art. 24 da Lei no 8.313, de 1991, exercer-se-á:
I - em favor do próprio contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos de
qualquer natureza, quando proprietário ou titular de posse legítima de bens móveis e
imóveis tombados pela União, e após cumprimento das exigências legais aplicáveis a
bens tombados e mediante prévia apreciação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN, no valor das despesas efetuadas com o objetivo de
conservar ou restaurar aqueles bens; e
II - em favor de pessoas jurídicas contribuintes do Imposto sobre a Renda e
Proventos de qualquer natureza, para compra de ingressos de espetáculos culturais e
artísticos, desde que para distribuição gratuita comprovada a seus empregados e
respectivos dependentes legais, obedecendo a critérios a serem definidos em ato do
Ministério da Cultura.
Art. 23. As opções previstas nos arts. 18 e 26 da Lei no 8.313, de 1991, serão
exercidas:
I - em favor do Fundo Nacional da Cultura, com destinação livre ou direcionada a
programas, projetos e ações culturais específicos, sob a forma de doação, ou com
destinação especificada pelo patrocinador, sob a forma de patrocínio;
II - em favor de programas, projetos e ações culturais apresentados por pessoas
físicas ou jurídicas sem fins lucrativos, sob a forma de doação, abrangendo:
a) numerário ou bens, para realização de programas, projetos e ações culturais; e
b) numerário para aquisição de produtos culturais e ingressos para espetáculos
culturais e artísticos, de distribuição pública e gratuita, conforme normas a serem
estabelecidas em ato do Ministério da Cultura;
III - em favor de programas, projetos e ações culturais apresentados por pessoas
físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, sob a forma de patrocínio, abrangendo:
a) numerário ou a utilização de bens, para realização de programas, projetos e
ações culturais; e
b) numerário, para a cobertura de parte do valor unitário de produtos culturais e
ingressos para espetáculos culturais e artísticos, conforme normas e critérios
estabelecidos pelo Ministério da Cultura;
IV - em favor dos projetos culturais selecionados pelo Ministério da Cultura por
meio de processo público de seleção, na forma estabelecida no art. 2o; e
V - em favor de projetos que tenham por objeto a valorização de artistas, mestres
de culturas tradicionais, técnicos e estudiosos, com relevantes serviços prestados à
cultura brasileira.
§ 1o Os programas, projetos e ações culturais apresentados por órgãos integrantes
da administração pública direta somente poderão receber doação ou patrocínio na forma
prevista no inciso I.
§ 2o É vedada a destinação de novo subsídio para a mesma atividade cultural em
projeto já anteriormente subsidiado.
Art. 24. Equiparam-se a programas, projetos e ações culturais os planos anuais de
atividades consideradas relevantes para a cultura nacional pela Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura:
I - de associações civis de natureza cultural, sem fins lucrativos, cuja finalidade
estatutária principal seja dar apoio a instituições da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, no atendimento dos objetivos previstos no art. 3o da Lei no
8.313, de 1991; e
II - de outras pessoas jurídicas de natureza cultural, sem fins lucrativos.

§ 1o O valor a ser incentivado nos planos anuais será equivalente à estimativa de
recursos a serem captados a título de doações e patrocínios, conforme constar da
previsão anual de receita e despesa apresentada pelo proponente.
§ 2o Os planos anuais submeter-se-ão às mesmas regras de aprovação, execução,
avaliação e prestação de contas aplicáveis aos programas, projetos e ações culturais
incentivados.
Art. 25. As despesas referentes aos serviços de captação dos recursos para
execução de programas, projetos e ações culturais aprovados no âmbito da Lei no 8.313,
de 1991, serão detalhadas em planilha de custos, obedecidos os limites definidos em ato
do Ministério da Cultura.
Parágrafo único. Os programas, projetos e ações culturais aprovados mediante a
sistemática descrita no art. 5o não poderão realizar despesas referentes a serviços de
captação de recursos.
Art. 26. As despesas administrativas relacionadas aos programas, projetos e ações
culturais que visem à utilização do mecanismo previsto neste Capítulo ficarão limitadas
a quinze por cento do orçamento total do respectivo programa, projeto ou ação cultural.
Parágrafo único. Para efeito deste Decreto, entende-se por despesas
administrativas aquelas executadas na atividade-meio dos programas, projetos e ações
culturais, excluídos os gastos com pagamento de pessoal indispensável à execução das
atividades-fim e seus respectivos encargos sociais, desde que previstas na planilha de
custos.
Art. 27. Dos programas, projetos e ações realizados com recursos incentivados,
total ou parcialmente, deverá constar formas para a democratização do acesso aos bens e
serviços resultantes, com vistas a:
I - tornar os preços de comercialização de obras ou de ingressos mais acessíveis à
população em geral;
II - proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas, nos termos do art.
23 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, e portadoras de deficiência, conforme o
disposto no art. 46 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999;
III - promover distribuição gratuita de obras ou de ingressos a beneficiários
previamente identificados que atendam às condições estabelecidas pelo Ministério da
Cultura; e
IV - desenvolver estratégias de difusão que ampliem o acesso.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura poderá autorizar outras formas de
ampliação do acesso para atender a finalidades não previstas nos incisos I a IV, desde
que devidamente justificadas pelo proponente nos programas, projetos e ações culturais
apresentados.
Art. 28. No caso de doação ou patrocínio de pessoas físicas e jurídicas em favor de
programas e projetos culturais amparados pelo art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, o
percentual de dedução será de até cem por cento do valor do incentivo, respeitados os
limites estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente e o disposto no § 4o do
art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não sendo permitida a utilização do
referido montante como despesa operacional pela empresa incentivadora.
Art. 29. Os valores transferidos por pessoa física, a título de doação ou patrocínio,
em favor de programas e projetos culturais enquadrados em um dos segmentos culturais
previstos no art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser deduzidos do imposto devido,
na declaração de rendimentos relativa ao período de apuração em que for efetuada a
transferência de recursos, obedecidos os limites percentuais máximos de:
I - oitenta por cento do valor das doações; e
II - sessenta por cento do valor dos patrocínios.

Parágrafo único. O limite máximo das deduções de que tratam os incisos I e II é de
seis por cento do imposto devido, nos termos do disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997.
Art. 30. Observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, os
valores correspondentes a doações e patrocínios realizados por pessoas jurídicas em
favor de programas e projetos culturais enquadrados em um dos segmentos culturais
previstos no art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, poderão ser deduzidos do imposto devido,
a cada período de apuração, nos limites percentuais máximos de:
I - quarenta por cento do valor das doações; e
II - trinta por cento do valor dos patrocínios.
§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá lançar em seus
registros contábeis, como despesa operacional, o valor total das doações e dos
patrocínios efetuados no período de apuração de seus tributos.
§ 2o O limite máximo das deduções de que tratam os incisos I e II do caput é de
quatro por cento do imposto devido, nos termos do disposto no inciso II do art. 6o da Lei
no 9.532, de 1997.
Art. 31. Não constitui vantagem financeira ou material a destinação ao
patrocinador de até dez por cento dos produtos resultantes do programa, projeto ou ação
cultural, com a finalidade de distribuição gratuita promocional, consoante plano de
distribuição a ser apresentado quando da inscrição do programa, projeto ou ação, desde
que previamente autorizado pelo Ministério da Cultura.
Parágrafo único. No caso de haver mais de um patrocinador, cada um poderá
receber produtos resultantes do projeto em quantidade proporcional ao investimento
efetuado, respeitado o limite de dez por cento para o conjunto de incentivadores.
Art. 32. O valor da renúncia fiscal autorizado no âmbito do PRONAC e a
correspondente execução orçamentário-financeira de programas, projetos e ações
culturais deverão integrar o relatório anual de atividades.
Parágrafo único. O valor da renúncia de que trata o caput será registrado
anualmente no demonstrativo de benefícios tributários da União para integrar as
informações complementares à Lei Orçamentária Anual.
Art. 33. Os programas, projetos e ações culturais a serem analisados nos termos do
inciso II do art. 25 da Lei no 8.313, de 1991, deverão beneficiar somente as produções
culturais independentes.
Art. 34. As instituições culturais sem fins lucrativos referidas no § 2o do art. 27 da
Lei no 8.313, de 1991, poderão beneficiar-se de incentivos fiscais preferencialmente em
seus planos anuais de atividades, nos termos do inciso II do art. 24 e seus §§ 1o e 2o.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá os critérios para avaliação
das instituições referidas neste artigo.
Art. 35. A aprovação do projeto será publicada no Diário Oficial da União,
contendo, no mínimo, os seguintes dados:
I - título do projeto;
II - número de registro no Ministério da Cultura;
III - nome do proponente e respectivo CNPJ ou CPF;
IV - extrato da proposta aprovada pelo Ministério da Cultura;
V - valor e prazo autorizados para captação dos recursos; e
VI - enquadramento quanto às disposições da Lei no 8.313, de 1991.
§ 1o As instituições beneficiárias não poderão ressarcir-se de despesas efetuadas
em data anterior à da publicação da portaria de autorização para captação de recursos.
§ 2o O prazo máximo para captação de recursos coincidirá com o término do
exercício fiscal em que foi aprovado o projeto.

§ 3o No caso de nenhuma captação ou captação parcial dos recursos autorizados
no prazo estabelecido, os programas, projetos e ações culturais poderão ser prorrogados,
a pedido do proponente, nas condições e prazos estabelecidos no ato de prorrogação, de
acordo com normas expedidas pelo Ministério da Cultura.
§ 4o Enquanto o Ministério da Cultura não se manifestar quanto ao pedido de
prorrogação, fica o proponente impedido de promover a captação de recursos.
Art. 36. As transferências financeiras dos incentivadores para os respectivos
beneficiários serão efetuadas, direta e obrigatoriamente, em conta bancária específica,
aberta em instituição financeira oficial, de abrangência nacional, credenciada pelo
Ministério da Cultura.
Art. 37. O controle do fluxo financeiro entre os incentivadores e seus beneficiários
estabelecer-se-á por meio do cruzamento das informações prestadas ao Ministério da
Cultura, por parte de cada um deles, de modo independente.
CAPÍTULO V
DA COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA
Art. 38. Compete à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, instituída pelo art.
32 da Lei no 8.313, de 1991:
I - subsidiar, mediante parecer técnico fundamentado do relator designado, nas
decisões do Ministério da Cultura quanto aos incentivos fiscais e ao enquadramento dos
programas, projetos e ações culturais nas finalidades e objetivos previstos na Lei no
8.313, de 1991, observado o plano anual do PRONAC;
II - subsidiar na definição dos segmentos culturais não previstos expressamente nos
Capítulos III e IV da Lei no 8.313, de 1991;
III - analisar, por solicitação do seu presidente, as ações consideradas relevantes e não
previstas no art. 3o da Lei no 8.313, de 1991;
IV - fornecer subsídios para avaliação do PRONAC, propondo medidas para seu
aperfeiçoamento;
V - emitir parecer sobre recursos apresentados contra decisões desfavoráveis à
aprovação de programas e projetos culturais apresentados;
VI - emitir parecer sobre recursos contra decisões desfavoráveis quanto à avaliação
e prestação de contas de programas, projetos e ações culturais realizados com recursos
de incentivos fiscais;
VII - apresentar subsídios para a elaboração de plano de trabalho anual de
incentivos fiscais, com vistas à aprovação do plano anual do PRONAC;
VIII - subsidiar na aprovação dos projetos de que trata o inciso V do art. 23; e
IX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo seu presidente.
§ 1o O presidente da Comissão poderá deliberar ad referendum do colegiado,
independentemente do oferecimento prévio dos subsídios a que se referem este artigo.
§ 2o As deliberações da Comissão serão adotadas por maioria simples, cabendo ao
seu presidente utilizar, além do seu voto, o de qualidade, para fins de desempate.
Art. 39. São membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura:
I - o Ministro de Estado da Cultura, que a presidirá;
II - os presidentes de cada uma das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura;
III - o presidente de entidade nacional que congrega os Secretários de Cultura das
unidades federadas;
IV - um representante do empresariado nacional; e
V - seis representantes de entidades associativas de setores culturais e artísticos, de
âmbito nacional.

§ 1o Os membros referidos nos incisos I a III indicarão seus respectivos primeiro e
segundo suplentes, que os substituirão em suas ausências e impedimentos legais e
eventuais.
§ 2o Os membros e seus respectivos primeiro e segundo suplentes referidos nos
incisos IV e V terão mandato de dois anos, permitida uma única recondução, sendo o
processo de sua indicação estabelecido em ato específico do Ministro de Estado da
Cultura, obedecidos os critérios estabelecidos neste Decreto.
§ 3o A Comissão poderá constituir grupos técnicos com a finalidade de assessorála no exercício de suas competências.
§ 4o O Ministério da Cultura prestará o apoio técnico e administrativo aos
trabalhos da Comissão.
Art. 40. A indicação dos membros referidos no inciso V do art. 39 deverá
contemplar as seguintes áreas:
I - artes cênicas;
II - audiovisual;
III - música;
IV - artes visuais, arte digital e eletrônica;
V - patrimônio cultural material e imaterial, inclusive museológico e expressões
das culturas negra, indígena, e das populações tradicionais; e
VI - humanidades, inclusive a literatura e obras de referência.
Art. 41. Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e respectivos
suplentes, referidos nos incisos IV e V do art. 39, ficam impedidos de participar da
apreciação de programas, projetos e ações culturais nos quais:
I - tenham interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham
participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações
ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
III - estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou
respectivo cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único. O membro da Comissão que incorrer em impedimento deve
comunicar o fato ao referido colegiado, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos
atos que praticar.
Art. 42. Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e respectivos
suplentes, referidos nos inciso II do art. 39, abster-se-ão de atuar na apreciação de
programas, projetos e ações culturais nos quais as respectivas entidades vinculadas
tenham interesse direto na matéria, sob pena de nulidade dos atos que praticarem.
Art. 43. O funcionamento da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura será
regido por normas internas aprovadas pela maioria absoluta de seus membros,
observado o disposto neste Decreto.
CAPÍTULO VI
DA DIVULGAÇÃO DO PRONAC
Art. 44. Os programas, projetos e ações culturais financiados com recursos do
PRONAC deverão apresentar, obrigatoriamente, planos de distribuição de produtos
deles decorrentes, obedecidos os seguintes critérios:
I - até dez por cento dos produtos com a finalidade de distribuição gratuita
promocional pelo patrocinador; e
II - até dez por cento dos produtos, a critério do Ministério da Cultura, para
distribuição gratuita pelo beneficiário.

Art. 45. Serão destinadas ao Ministério da Cultura, obrigatoriamente, para
composição do seu acervo e de suas entidades vinculadas, pelo menos seis cópias do
produto cultural ou do registro da ação realizada, resultantes de programas e projetos e
ações culturais financiados pelo PRONAC.
Art. 46. Os produtos materiais e serviços resultantes de apoio do PRONAC serão
de exibição, utilização e circulação públicas, não podendo ser destinados ou restritos a
circuitos privados ou a coleções particulares, excetuados os casos previstos no Capítulo
III deste Decreto.
Art. 47. É obrigatória a inserção da logomarca do Ministério da Cultura:
I - nos produtos materiais resultantes de programas, projetos e ações culturais
realizados com recursos do PRONAC, bem como nas atividades relacionadas à sua
difusão, divulgação, promoção, distribuição, incluindo placa da obra, durante sua
execução, e placa permanente na edificação, sempre com visibilidade pelo menos igual
à da marca do patrocinador majoritário; e
II - em peças promocionais e campanhas institucionais dos patrocinadores que
façam referência a programas, projetos e ações culturais beneficiados com incentivos
fiscais.
Parágrafo único. As logomarcas e os critérios de inserção serão estabelecidos pelo
manual de identidade visual do Ministério da Cultura, aprovado pelo Ministro de Estado
da Cultura, em consonância com o órgão responsável pela comunicação social no
âmbito da Presidência da República, e publicado no Diário Oficial da União.
CAPÍTULO VII
DA INTEGRAÇÃO DO PRONAC AO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
Art. 48. Será estabelecido mecanismo de intercâmbio de informações com os
Estados, Municípios e Distrito Federal, com o objetivo de se evitar duplicidade entre
essas esferas e o PRONAC no apoio aos programas, projetos e ações executados nas
respectivas unidades federadas.
§ 1o Não se considera duplicidade a agregação de recursos, nos diferentes níveis
de governo, para cobertura financeira de programas, projetos e ações, desde que as
importâncias autorizadas nas várias esferas não ultrapasse o seu valor total.
§ 2o A agregação de recursos a que se refere o § 1o não exime o proponente da
aprovação do projeto em cada nível de governo, nos termos das respectivas legislações.
§ 3o A captação de recursos em duplicidade ou a omissão de informação relativa
ao recebimento de apoio financeiro de quaisquer outras fontes sujeitará o proponente às
sanções e penalidades previstas na Lei no 8.313, de 1991, e na legislação especial
aplicável.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 49. O Ministério da Cultura concederá anualmente certificado de
reconhecimento a investidores, beneficiários e entidades culturais que se destacarem
pela contribuição à realização dos objetivos do PRONAC, na forma definida em ato do
Ministério da Cultura.
Parágrafo único. Será facultada a utilização do certificado a que se refere o caput
pelo seu detentor, para fins promocionais, consoante normas estabelecidas pelo
Ministério da Cultura.
Art. 50. No prazo de até cento e vinte dias a contar da publicação deste Decreto, o
Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções necessárias para seu cumprimento.
Art. 51. Os programas e projetos culturais aprovados com base no disposto nos
Decretos nos 4.397, de 1o de outubro de 2002, e 4.483 de 25 de novembro de 2002,

poderão permanecer válidos até o último dia útil do exercício de 2006, observado o
seguinte:
I - no caso de captação parcial de recursos, poderão os seus responsáveis apresentar
prestação de contas final ou adequar-se às normas contidas neste Decreto; e
II - no caso de não captação de recursos, poderão ser definitivamente encerrados ou
adequados às normas contidas neste Decreto.
Parágrafo único. Para fins de revalidação da autorização para captação de
recursos, a adequação deverá ser solicitada ao Ministério da Cultura, que emitirá parecer
à luz das disposições deste Decreto.
Art. 52. Os projetos e programas já aprovados com base no Decreto no 1.494, de
17 de maio de 1995, permanecerão válidos e vigentes, na forma da legislação aplicável
à data de sua aprovação, até o final do prazo para a captação de recursos.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de captação de recursos, os projetos poderão
ser prorrogados, a critério do Ministério da Cultura.
Art. 53. O Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura disciplinarão, em ato
conjunto, os procedimentos para a fiscalização dos recursos aportados pelos
incentivadores em programas, projetos e ações culturais, com vistas à apuração do
montante da renúncia fiscal de que trata este Decreto, nos termos do art. 36 da Lei no
8.313, de 1991.
Art. 54. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. Ficam revogados os Decretos nos 1.494, de 17 de maio de 1995, 2.585, de
12 de maio de 1998, 4.397, de 1o de outubro de 2002, e 4.483, de 25 de novembro de
2002.
Brasília, 27 de abril de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Gilberto Gil

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1, de 05 de outubro de 2010.
Estabelece procedimentos para apresentação, recebimento, análise, aprovação,
execução, acompanhamento e prestação de contas de propostas culturais, relativos ao
mecanismo de Incentivos Fiscais do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac, e
dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, no uso da atribuição prevista no inciso II
do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e com base nas disposições da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e do art. 6º do Decreto nº 5.761, de 27 de abril
de 2006, resolve:
Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DEFINIÇÕES
Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os procedimentos de apresentação,
recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, prestação de contas e
avaliação de resultados das propostas culturais apresentadas com vistas à autorização
para captação de recursos por meio do mecanismo de incentivo fiscal do Programa
Nacional de Apoio à Cultura – Pronac – previsto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991.
Art. 2º Os procedimentos regulados nesta Instrução Normativa devem observar os
princípios e atender às finalidades da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 3º Para aplicação desta Instrução Normativa, serão consideradas as
seguintes definições:
I – proposta cultural: requerimento apresentado por pessoa física ou jurídica de natureza
cultural visando à obtenção dos benefícios do mecanismo de incentivo fiscal da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – projeto cultural: programas, planos, ações ou conjunto de ações interrelacionadas
para alcançar objetivos específicos, dentro dos limites de um orçamento e tempo
delimitados, admitidos pelo Ministério da Cultura – MinC após análise de
admissibilidade de proposta cultural;
III – plano de execução de proposta cultural: detalhamento de proposta cultural,
contendo a definição de objetivos, metas, justificativa, etapas de trabalho, orçamento,
cronograma de execução e produtos resultantes, elaborado em formulário próprio
disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Cultura;
IV – SalicWeb: sistema informatizado do Ministério da Cultura destinado à
apresentação, ao recebimento, à análise e à aprovação de propostas culturais,
bem como à execução, ao acompanhamento e à prestação de contas de projetos
culturais por pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural;
V – usuário do SalicWeb: pessoa física que é detentora de chave de validação
para inserção e edição de propostas e projetos culturais, podendo ser o próprio
proponente ou pessoa por esse designada;
VI – proponente: pessoa que apresenta propostas culturais no âmbito do Pronac,
podendo ser pessoa física com atuação na área cultural ou pessoa jurídica de
direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo ou
instrumento congênere disponha expressamente sobre sua finalidade cultural;
1/33VII – espaços culturais: espaços ou sistemas destinados ao uso coletivo e de
freqüência pública, geridos por instituições públicas ou particulares, orientados

prioritariamente para acolhimento, prática, criação, produção, difusão e fruição
de bens, produtos e serviços culturais;
VIII – medidas de acessibilidade: intervenções que objetivem priorizar e/ou
facilitar o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, assim definidos em legislação específica, de modo a possibilitar-lhes o
pleno exercício de seus direitos culturais, por meio da disponibilização ou
adaptação de espaços, equipamentos, transporte, comunicação e quaisquer bens
ou serviços às suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas de forma segura,
seja autônoma ou acompanhada, de acordo com a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009;
IX – democratização do acesso: medidas que promovam acesso e fruição de
bens, produtos e serviços culturais, bem como ao exercício de atividades
profissionais, visando à atenção às camadas da população menos assistidas ou
excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua condição sócioeconômica,
etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação, para
cumprimento do disposto no art. 215 da Constituição Federal;
X – produtor majoritário: aquele que, em coproduções, tiver participação em
mais de 50% do orçamento total;
XI – produção cultural independente: aquela cujo produtor majoritário não seja
empresa concessionária de serviço de radiodifusão e cabo-difusão de som ou
imagem, em qualquer tipo de transmissão, ou entidade a esta vinculada, e que:
a) na área da produção audiovisual, não seja vinculada a empresa estrangeira
nem detenha, cumulativamente, as funções de distribuição ou
comercialização de obra audiovisual, bem como a de fabricação de qualquer
material destinado à sua produção;
b) na área de produção fonográfica, não seja vinculada a empresa estrangeira
nem detenha, cumulativamente, as funções de fabricação ou distribuição de
qualquer suporte fonográfico;
c) na área da produção de imagem não detenha, cumulativamente, as funções
de fabricação, distribuição ou comercialização de material destinado à
fotografia ou às demais artes visuais, ou que não seja empresa jornalística ou
editorial;
XII – execução compartilhada: aquela em que dois ou mais proponentes firmam
entre si contrato, convênio ou acordo de cooperação técnica, para executar a
proposta cultural;
XIII – Plano Anual do Pronac: planejamento anual das atividades a serem
implementadas no âmbito do Pronac pela Secretaria de Fomento e Incentivo à
Cultura – Sefic, ouvida a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC – e a
Comissão do Fundo Nacional da Cultura – CFNC, e composto pelos planos de
trabalho anuais do Fundo Nacional da Cultura – FNC – e do mecanismo de
incentivo fiscal;
XIV – Plano Anual de Atividades: proposta cultural apresentada por pessoa
jurídica que contemple, por um período de um ano, a manutenção da instituição
e suas atividades culturais de caráter permanente e continuado, bem como os
projetos e ações constantes do seu planejamento, nos termos do art. 24 do
Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006;
2/33XV – projeto pedagógico: documento apresentado por proponentes 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;
XVI – plano de distribuição: detalhamento da forma como serão doados ou
vendidos os ingressos e quaisquer outros produtos resultantes do projeto, com
descrição detalhada do público alvo, dos preços, dos critérios, das estratégias e
etapas do processo de distribuição, dos resultados esperados com o acesso do
público e, quando houver, da distribuição gratuita de ingressos ou produtos;
XVII – patrimônio cultural imaterial: saberes, celebrações, formas de expressão e
lugares que grupos sociais reconhecem como referências culturais organizadoras
de sua identidade, por transmissão de tradições entre gerações, com especial
destaque aos bens culturais registrados na forma do art. 1º do Decreto nº 3.551,
de 4 de agosto de 2000; e
XVIII – patrimônio cultural material: conjunto de bens culturais classificados como
patrimônio histórico e artístico nacional nos termos do Decreto-lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937, compreendidos como bens móveis e imóveis, construídos
ou naturais, representativos da diversidade cultural brasileira em todo o período
histórico ou pré-histórico.
Capítulo II
DAS PROPOSTAS CULTURAIS
Seção I
Da Apresentação
Art. 4º As propostas culturais serão preenchidas e enviadas pelo sistema
SalicWeb, disponível no portal do MinC na internet, juntamente com a
documentação correspondente, em meio eletrônico.
§ 1º Para efetivação da inscrição no cadastro do sistema, o usuário do SalicWeb
deverá dar o aceite na tela referente à "Declaração de Responsabilidade".
§ 2º No ato de inscrição, o proponente deverá comprovar sua natureza cultural
anexando ao formulário preenchido a documentação exigida nesta Instrução,
conforme sua natureza jurídica.
§ 3º No caso de pessoa jurídica, a inscrição será feita por seu representante
legal e a comprovação da finalidade cultural do proponente dar-se-á por meio
das informações contidas nos atos constitutivos, no contrato social, no estatuto,
na ata ou em instrumento congênere, além de elementos materiais
comprobatórios de sua atuação na área cultural nos últimos 2 (dois) anos.
§ 4º O representante legal da pessoa jurídica deverá indicar o ato que lhe
confere poderes de representação.
Art 5º As propostas culturais devem ser apresentadas entre 1º de fevereiro e 30
de novembro de cada ano.
§ 1º Serão arquivadas as propostas culturais apresentadas fora do período
previsto no caput, bem como, caso haja impossibilidade de análise, quando
apresentadas em prazo inferior a noventa dias da data prevista para o início de
sua execução.
3/33§ 2º O número do protocolo e do registro da proposta cultural na base de dados do
MinC será único e definitivo.
§ 3º Caso o proponente opte pelo encaminhamento dos documentos
complementares via correio, a data de postagem deverá obedecer ao prazo
previsto no caput deste artigo.
Art. 6º São obrigações do proponente:
I – manter seus dados devidamente atualizados, prestando informações

tempestivamente e enviando a documentação solicitada pelo Ministério da
Cultura e por suas unidades vinculadas;
II – enviar informações eletronicamente pelo sistema SalicWeb, de modo a
viabilizar a análise técnica;
III – cumprir a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e obter a autorização de
que trata o art. 20 do Código Civil, caso necessária, 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;
IV – fazer uso adequado da identidade visual do MinC, segundo o disposto no art.
47, parágrafo único, do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, e no Manual de
Identidade Visual do MinC;
V – declarar ao MinC todo e qualquer tipo de fontes de financiamento do projeto
inscrito no Pronac; e
VI – prestar contas da execução física e financeira dos projetos financiados no
âmbito do Pronac.
§ 1º O material de divulgação e o leiaute de produtos serão submetidos à Sefic,
que terá 10 (dez) dias para avaliar o cumprimento da obrigação prevista no
inciso IV deste artigo.
§ 2º A Sefic poderá, no prazo do parágrafo anterior, indicar alterações no
material de divulgação e/ou no leiaute de produtos ou aprová-los expressa ou
tacitamente, caso não se manifeste.
Art. 7º No momento do cadastramento da proposta cultural, no campo
correspondente do SalicWeb, serão anexados os seguintes documentos em meio
digital e prestadas as seguintes informações, relativas ao proponente e à sua
proposta:
I – apenas para pessoa física:
a) currículo ou portfólio, com destaque para as atividades na área cultural;
b) cópia de documento legal de identificação que contenha foto e
assinatura, número da Carteira de Identidade e do CPF; e
c) cédula de identidade de estrangeiro emitida pela República Federativa do
Brasil, se for o caso;
II - apenas para pessoa jurídica de direito público ou privado, com ou sem fins
lucrativos:
a) relatório das ações de natureza cultural realizadas pela instituição;
4/33b) no caso de a instituição ter menos de dois anos de constituição, anexar,
no SalicWeb, a versão atualizada do currículo ou portfólio, comprovando as
atividades culturais de seus dirigentes;
c) cópia atualizada do estatuto ou contrato social e respectivas alterações
posteriores devidamente registradas no órgão competente ou do ato legal de
sua constituição, conforme o caso;
d) cópia da ata de eleição da atual diretoria, do termo de posse de seus
dirigentes, devidamente registrado, ou do ato de nomeação de seus
dirigentes, conforme for o caso; e
e) cópia de documento legal de identificação do dirigente da instituição que
contenha: foto, assinatura, número da Carteira de Identidade e do CPF.
III – para pessoas físicas e jurídicas:
a) no caso de outorga de poderes a terceiros: procuração que traga firma
reconhecida, acompanhada de cópia autenticada dos documentos de
identificação dos procuradores, e que contenha poderes que não configurem

qualquer tipo de intermediação, vedada pelo art. 28 da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991; e
b) no caso de proposta que preveja execução compartilhada: contrato ou
acordo de cooperação técnica correspondente;
IV – Informações relacionadas a qualquer proposta cultural:
a) plano básico de divulgação, conforme modelo disponível no SalicWeb;
b) plano de distribuição, inclusive com descrição dos produtos
eventualmente distribuídos, com a especificação do seu valor ao consumidor
final;
c) 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 da área da cultura;
d) plano de execução contendo carga horária e conteúdo programático, no
caso de oficinas, de workshops e de outras atividades de curta duração;
e) outras fontes pretendidas para a arrecadação de recursos, inclusive
aqueles solicitados a outros órgãos e esferas da Administração Pública,
discriminando-os no campo específico do formulário de apresentação de
propostas;
f) declaração de que obterá a autorização dos titulares dos direitos autorais,
conexos e de imagem em relação aos acervos, às obras e imagens de
terceiros como condição para utilizá-los no projeto;
g) declaração de que obterá alvará ou autorização equivalente emitida pelo
órgão público competente, no caso de eventos ou intervenções artísticoculturais em
espaços públicos; e
h) declaração, firmada pelo proponente, sobre a destinação que será dada,
após a finalização do projeto, ao bem ou material permanente a ser adquirido
5/33ou produzido, conforme exigido no art. 24, § 3º, desta Instrução Normativa;
V – informações relacionadas a propostas nas áreas de artes cênicas e música,
para espetáculos, shows ou gravação de CD, DVD e mídias congêneres:
a) currículo da equipe técnica principal, especificando a função que cada
integrante irá exercer no projeto; e
b) sinopse ou roteiro do espetáculo de circo, da peça teatral, do espetáculo
de dança ou de performance de outra natureza; ou listagem detalhada do
conteúdo a ser gravado, conforme o caso;
VI – Informações relacionadas a propostas que contemplem exposições de arte
temporárias e de acervos:
a) proposta museográfica da exposição;
b) ficha técnica, com currículo dos curadores e dos artistas, quando for o
caso;
c) relatório das obras que serão expostas; e
d) indicação do curador, quando houver;
VII – Informações relacionadas a propostas para a área de humanidades, para
edição de obra literária:
a) especificações técnicas das peças gráficas, tais como livros, revistas,
jornais, dentre outros; e
b) sinopse da obra literária;
VIII – Informações relacionadas a propostas na área de patrimônio cultural
material, conforme o caso:
a) definição prévia dos bens em caso de proposta que vise à identificação, à

documentação e ao inventário de bem material histórico;
b) propostas de pesquisa, levantamento de informação, organização e
formação de acervo e criação de banco de dados;
c) termo de compromisso atestando que o resultado será integrado, sem
ônus, ao banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - Iphan; e
d) inventário do acervo e parecer ou laudo técnico sobre o acervo, em caso
de proposta que vise à restauração de acervos documentais.
IX – informações relacionadas especificamente a propostas na área arquivística,
em caso de tratamento físico, organização, acondicionamento e guarda:
a) diagnóstico situacional com informações sobre:
1. dimensão do acervo, respeitando regras de mensuração praticadas para
cada conjunto específico de gêneros e suportes documentais;
2. estado de conservação e guarda de cada conjunto de suportes
documentais;
3. estado de organização de cada conjunto de suportes documentais;
6/334. ambientes de armazenamento;
5. existência de instrumentos de pesquisa e bases de dados; e
6. histórico de intervenções anteriores.
X – informações relacionadas especificamente a propostas na área arquivística,
em caso de reprodução (digitalização, microfilmagem e afins) de acervo:
a) comprovação de que os documentos originais estejam devidamente
identificados, descritos, acondicionados, armazenados e referenciados em
base de dados, ou, não tendo sido ainda cumprida esta etapa, declaração de
que ela será concluída antes ou concomitantemente aos processos de
reprodução, sob pena de inabilitação; e
b) declaração de que os documentos originais não serão eliminados após sua
digitalização ou microfilmagem e de que permanecerão em boas condições
de preservação e armazenamento, sob pena de inabilitação;
XI – informações relacionadas especificamente a propostas na área arquivística,
em caso de desenvolvimento de bases de dados:
a) comprovação de que os documentos originais estejam devidamente
identificados, descritos, acondicionados e armazenados, ou, não tendo sido
ainda cumprida esta etapa, declaração de que ela será concluída antes ou
concomitantemente à elaboração das bases de dados, sob pena de
inabilitação;
XII – informações relacionadas especificamente a propostas na área arquivística,
em caso de aquisição de acervo:
a) inventário do acervo a ser adquirido;
b) diagnóstico situacional do acervo na forma da alínea “a”, do inciso IX, deste
artigo;
c) justificativa para a aquisição;
d) histórico de procedência e de propriedade dos itens a serem adquiridos,
acompanhado de declaração de intenção de venda do proprietário ou do
detentor dos direitos;
e) laudo técnico com avaliação de pelo menos dois especialistas sobre o valor de
mercado do acervo;
f) parecer de autenticidade do acervo; e
g) declaração da instituição recebedora de que o acervo adquirido será
incorporado ao seu acervo permanente;

XIII – informações relacionadas especificamente a propostas na área arquivística,
em caso de desenvolvimento de pesquisa histórica sobre os acervos:
a) projetos de pesquisa com metodologia adequada ao desenvolvimento de seus
objetivos;
b) levantamento preliminar de fontes que embasem o projeto e revisão da
literatura sobre o seu objeto;
c) delimitação do grupo de entrevistados e de sua relevância para o projeto, em
7/33caso de utilização de entrevistas orais;
d) demonstração da relevância social e cultural do projeto a ser desenvolvido;
e) descrição das equipes e da exeqüibilidade do cronograma; e
f) comprovação da qualificação técnica do proponente e de outros profissionais
envolvidos;
XIV – informações relacionadas a propostas na área de patrimônio cultural
imaterial:
a) lista de bens, em caso de propostas que visem à identificação, à
documentação ou ao inventário de bem imaterial;
b) proposta de pesquisa, levantamento de informação, organização e
formação de acervo e criação de bancos de dados;
c) termo de compromisso atestando que o resultado será integrado, sem
ônus, ao banco de dados do Iphan; e
d) no caso de propostas que contemplem a utilização ou a divulgação de
expressões originais e referências culturais de artistas, grupos, povos e
comunidades representativas da diversidade cultural brasileira serão ainda
exigidos:
1. consentimento prévio do artista, do grupo ou da comunidade sobre a
proposta no que tange à utilização de suas expressões culturais;
2. declaração acerca da contrapartida aos artistas, aos grupos ou às
comunidades, em virtude dos benefícios materiais decorrentes da execução
do projeto; e
3. declaração da forma como será dado o crédito à expressão cultural em que
os produtos do projeto têm origem;
XV – informações relacionadas a propostas na área de audiovisual:
a) currículo da equipe técnica, especificando a função que irá exercer no
projeto;
b) termo de compromisso de entrega de um master, para preservação, na
Cinemateca Brasileira, devidamente assinado pelos titulares da proposta e
dos direitos sobre a obra, no caso de projetos na área de audiovisual;
c) para projetos que contemplem restauração ou preservação de acervo
audiovisual, laudo técnico do estado das obras a serem restauradas;
d) para produção de obra audiovisual de curta ou média metragem, no caso
de documentário, apresentar argumento contendo abordagem ou ações
investigativas, identificação das locações, dos depoentes ou personagens e,
quando for o caso, material de arquivo e locuções;
e) para produção de obra audiovisual de curta ou média metragem, no caso
de ficção, apresentar roteiro dividido por sequências, contendo o
desenvolvimento dos diálogos e com o respectivo certificado de registro de
roteiro na Fundação Biblioteca Nacional;
8/33f) para produção de obra audiovisual de curta ou média metragem, no caso
de animação, apresentar storyboard;
g) para produção de programas de Rádio e TV, apresentar estrutura e

formato do programa, contendo sua duração, periodicidade e número de
programas, sendo que as propostas não contemplarão a aquisição de
espaços para a sua veiculação; bem como manifestação de interesse de
emissoras em veicular o programa; e
h) para propostas de audiovisual que contemplem mostras, festivais,
oficinas e workshops, apresentar relação dos títulos a serem exibidos;
XVI - informações relacionadas a propostas que contemplem mostras, festivais
competitivos, oficinas e workshops:
a) beneficiários do produto da proposta e forma de seleção;
b) justificação acerca do conteúdo ou acervo indicado para o segmento de
público a ser atingido, no caso de mostra;
c) detalhamento dos objetivos, das atividades e do formato do evento; e
d) indicação do curador, dos componentes de júri, da comissão julgadora ou
congênere, quando houver;
XVII - informações relacionadas a propostas que contemplem multimídias, sítio
eletrônico ou portal:
a) estrutura do sítio eletrônico ou portal, quando for o caso;
b) descrição das fontes de alimentação de conteúdo; e
c) definição de conteúdos, incluindo pesquisa e sua organização e roteiros;
XVIII - informações relacionadas a propostas que contemplem artes plásticas:
a) relatório fotográfico das obras que serão expostas, no caso do material já
ter sido selecionado; e
b) indicação do curador, quando houver;
XIX - informações relacionadas a propostas que contemplem construção ou
intervenção em espaços culturais:
a) projetos arquitetônicos e complementares detalhados da intervenção ou
construção pretendida, contendo o endereço da edificação e o nome, a
assinatura e o número de inscrição do responsável técnico no Crea, bem
como a assinatura do proprietário ou detentor do direito de uso;
b) memorial descritivo detalhado, assinado pelo responsável;
c) caderno de encargos ou registro documental equivalente das
especificações técnicas dos materiais e equipamentos utilizados, assinado
pelo autor da proposta cultural e pelo responsável técnico do projeto
arquitetônico;
d) cópia da escritura do imóvel ou de documento comprobatório de sua
situação fundiária, quando a proposta envolver intervenção em bens imóveis;
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imóvel, por interesse público ou social, condicionadas à garantia subjacente
de uso pelo prazo mínimo de vinte anos;
f) registro documental fotográfico ou videográfico da situação atual dos
bens a receberem a intervenção;
g) alvará e demais autorizações para realização da obra, pelas autoridades
competentes;
h) cópia do ato de tombamento ou de outra forma de acautelamento,
quando se tratar de bens protegidos por lei;
i) proposta de intervenção aprovada pelo órgão responsável pelo
tombamento, quando for o caso; e
j) levantamento arquitetônico completo, inclusive do terreno, devidamente
cotado, especificando os possíveis danos existentes quando se tratar de bens
tombados ou protegidos por legislação que vise sua preservação;

XX – informações relacionadas especificamente a propostas que contemplem
restauração de bens imóveis tombados pelos poderes públicos ou protegidos por
lei mediante outras formas de acautelamento:
a) levantamento cadastral do edifício;
b) pesquisa histórica;
c) levantamento fotográfico do estado atual do bem;
d) diagnóstico sobre o estado atual do imóvel contendo informações das causas
dos danos, devidamente cotadas;
e) planta de situação do imóvel;
f) projetos arquitetônico e complementares detalhados da intervenção
pretendida, aprovado pelo órgão responsável pelo tombamento, contendo
nome, assinatura e número de inscrição do autor no CREA; endereço da
edificação; memorial descritivo; especificações técnicas; e levantamento
completo dos danos existentes; e
g) cópia do ato de tombamento ou de outra forma de acautelamento;
XXI – informações relacionadas a propostas na área museológica:
a) em caso de restauração:
1. listagem com os itens a serem restaurados;
2. justificativa técnica para a restauração, incluindo laudo de especialista
atestando o estado de conservação da obra, do acervo, do objeto ou do
documento;
3. currículo do restaurador; e
4. orçamento específico por obra;
b) em caso de aquisição de acervo:
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completa;
2. justificativa para a aquisição, atestando a pertinência e a relevância da
incorporação dos itens ao acervo da instituição;
3. histórico de procedência e de propriedade dos itens a serem adquiridos,
acompanhado de declaração de intenção de venda do proprietário ou
detentor dos direitos;
4. laudo técnico com avaliação de pelo menos 2 (dois) especialistas sobre o
valor de mercado dos itens;
5. parecer de autenticidade das obras; e
6. declaração de que o item adquirido será incorporado ao acervo
permanente da instituição;
c) em caso de exposição com acervo da própria instituição:
1. listagem com os itens de acervo que irão compor a exposição;
2. ficha técnica dos itens do acervo (título, data, técnica, dimensões, crédito
de propriedade);
3. projeto museográfico, com proposta conceitual, local e período da
exposição, planta baixa, mobiliário, projeto luminotécnico, disposição dos
itens no espaço expositivo etc., ou, caso o projeto ainda não esteja definido,
descrição de como se dará tal proposta, incluindo o conceito básico da
exposição, os itens, textos e objetos que serão expostos, local e período da
exposição;
4. currículo do(s) curador(es) e do(s) artista(s), quando for o caso; e
5. proposta para ações educativas, se for o caso;
d) em caso de exposição com obras emprestadas de outras instituições ou
coleções particulares:

1. todos os documentos listados na alínea “c” deste inciso;
2. declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo
atestando a intenção de empréstimo no prazo estipulado;
3. proposta de seguro para os itens; e
4. número previsto e exemplos de possíveis obras que integrarão a mostra,
quando não for possível a apresentação de lista definitiva;
e) em caso de exposição itinerante:
1. todos os documentos listados nas alíneas ‘c’ e ‘d’ deste inciso;
2. lista das localidades atendidas, com menção dos espaços expositivos; e
3. declaração das instituições que irão receber a exposição atestando
estarem de acordo e terem as condições necessárias para a realização da
mostra em seu espaço.
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enquadrar-se em mais de uma categoria descrita, hipótese em que serão
exigidos todos os documentos pertinentes ao enquadramento da proposta.
§ 2º Os documentos descritos neste artigo, quando encaminhados em idioma
estrangeiro, deverão ser acompanhados de tradução contendo a assinatura, o
número do CPF e do RG do tradutor.
§ 3º A SEFIC poderá permitir, excepcionalmente, a apresentação de quaisquer
dos documentos exigidos neste artigo em momento posterior, desde que o
proponente apresente justificativa razoável.
§ 4º As exigências previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘g’ e ‘i’ do inciso XIX poderão
ser excepcionadas quando se tratar de bem tombado ou de projeto meramente
arquitetônico.
§ 5º No caso de realização de eventos com data certa, o cronograma de
execução do projeto deverá prever um prazo final de execução não superior a
trinta dias.
§ 6º Nos casos do inciso XXI deste artigo, quando o proponente não for a própria
instituição museológica, deverá ser apresentada declaração do representante da
instituição atestando sua concordância com a realização do projeto.
Art. 8º O orçamento analítico deverá conter a especificação de todos os itens
necessários para a realização da proposta cultural, da qual constarão o
detalhamento das metas, das etapas ou das fases, o cronograma de execução e
os custos financeiros individualizados.
Parágrafo único. Quando o proponente for ente público, a elaboração do
cronograma de execução deverá prever o prazo necessário para os
procedimentos licitatórios determinados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Art. 9º O MinC somente dará seguimento às propostas culturais, transformandoas em
projetos, quando contiverem o conjunto integral de documentos
requeridos neste capítulo, ou aqueles estipulados em edital específico,
observada a ressalva do § 3º do art. 7º desta Instrução Normativa.
Art. 10. Propostas que não estejam de acordo com as exigências da presente
Instrução Normativa poderão ser devolvidas ao respectivo proponente, para que
promova as adequações necessárias à sua formalização, quando for o caso.
Parágrafo único. É vedado o fracionamento de propostas culturais que resulte em
prejuízo para o alcance dos objetivos do projeto como um todo.
Seção II
Das Condições e Limites
Art. 11. A execução do Plano de Trabalho Anual de Incentivos Fiscais obedecerá

às normas, diretrizes e metas estabelecidas no Plano Anual do Pronac, em
consonância com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único. O Plano Anual do Pronac será elaborado pela SEFIC e publicado
até o dia 30 de novembro do ano anterior àquele em que vigorará, observadas
as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, devendo ser
ouvida a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC.
Art. 12. As instituições culturais sem fins lucrativos que apresentarem propostas
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Anual de Atividades.
Parágrafo único. No caso de aprovação de Plano Anual de Atividades, não serão
admitidas novas propostas do proponente para o mesmo ano fiscal.
Art. 13. Não será admitida a utilização de diferentes mecanismos de
financiamento da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para cobertura de
um mesmo item de despesa.
Art. 14. As propostas que simultaneamente contenham ações que se enquadrem
nos artigos 18 e 26 da Lei nº 8.313, de 1991, serão enquadradas em apenas um
dos dispositivos, de acordo com as ações principais da proposta,
desconsideradas as ações meramente acessórias.
§ 1º Consideram-se acessórias as ações cuja existência dependa das ações
principais contempladas no projeto, não interferindo no seu resultado final, mas
agregando-lhe valor cultural.
§ 2º Havendo alguma ação principal que não se enquadre em quaisquer das
hipóteses específicas do § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, a proposta deverá ser necessariamente enquadrada no art. 26 da referida
lei.
Art. 15. As despesas referentes aos serviços de captação de recursos serão
detalhadas na planilha de custos, destacadas dos demais itens orçamentários, e
consideradas despesas administrativas do projeto.
§ 1º A captação de recursos será realizada por profissionais contratados para
este fim ou pelo próprio proponente, sendo, neste último caso, respeitada a regra
do art. 16.
§ 2º O limite de valor permitido para custeio dos serviços de captação será 7,5%
do valor previsto para o projeto, até o teto de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Art. 16. O proponente será remunerado com recursos decorrentes de renúncia
fiscal, desde que preste serviços ao projeto, discriminados no orçamento
analítico previsto no art. 8º desta Instrução Normativa, com custo limitado a 10%
do total aprovado, até o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Seção III
Da Acessibilidade e Democratização do Acesso
Art. 17. Em observância ao estipulado no art. 1º, inciso I da Lei nº 8.313, de
1991, e no art. 27 do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, as propostas
culturais apresentadas ao mecanismo de incentivos fiscais do Pronac deverão
conter medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto, e
de democratização do acesso da sociedade aos produtos, bens e serviços
resultantes do apoio recebido.
Art. 18. As propostas culturais deverão contemplar medidas que garantam o
acesso às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, em locais onde se
realizam atividades culturais ou espetáculos artísticos, sem prejuízo de outras
garantias previstas em legislação específica.
Art. 19. Para fins de cumprimento das medidas de acessibilidade determinadas

pelo art. 27 do Decreto nº 5.761, 27 de abril de 2006, pelo art. 47 do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e pelo art. 2º do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, toda proposta cultural apresentada ao Ministério da Cultura,
com vistas ao financiamento do Pronac, deverá incluir tais custos nos respectivos
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Art. 20. Toda proposta cultural apresentada ao mecanismo de incentivos fiscais
do Pronac em que haja previsão de público pagante ou comercialização de
produtos deverá conter em seu plano de distribuição:
I – o quantitativo de ingressos ou produtos culturais;
II – o custo unitário dos ingressos ou produtos culturais; e
III – a previsão da receita a ser arrecadada.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os preços de comercialização de
obras ou de ingressos serão estipulados com vistas à democratização de acesso.
Art. 21. As propostas culturais relativas à circulação de espetáculos e exposições
deverão prever a contratação de profissionais locais ou regionais na proporção
de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do custo relativo à contratação de mão de
obra necessária à produção na respectiva localidade.
Parágrafo único. A comprovação do cumprimento da obrigação prevista no caput
deverá ocorrer na prestação de contas.
Art. 22. Além das medidas descritas nos artigos anteriores, o proponente deverá
prever a adoção de, pelo menos, uma das seguintes medidas de democratização
de acesso às atividades, aos produtos, serviços e bens culturais:
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, sem prejuízo do
disposto no art. 44 do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006;
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
X – outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pelo
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Art. 23. O Ministério da Cultura, observada a legislação em vigor, considerará as
medidas de acessibilidade e democratização de acesso apresentadas como
quesito de avaliação da proposta cultural e exigirá a comprovação de seu

cumprimento quando da prestação de contas, sendo este item indispensável
para a aprovação das respectivas contas.
Seção IV
Das Vedações
Art. 24. É vedada a previsão de despesas:
I – a título de elaboração de proposta cultural, taxa de administração, de
gerência ou similar;
II – em benefício de servidor ou empregado público, integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por
serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em
leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – em favor de clubes e associações de servidores públicos ou entidades
congêneres;
IV – que resultarem em vantagem financeira ou material para o patrocinador,
salvo nas hipóteses previstas no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e no art. 31 do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006;
V – de natureza administrativa que suplantem o limite de 15% (quinze por cento)
instituído pelo art. 26 do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, ou que sejam
estranhos à execução da proposta cultural;
VI – com recepções, festas, coquetéis, serviços de bufê ou similares, excetuados
os gastos com refeições dos profissionais ou com ações educativas, quando
necessário à consecução dos objetivos da proposta;
VII – referentes à compra de passagens em primeira classe ou classe executiva,
salvo em caso de necessidade justificada por pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida;
VIII – com serviços de captação, nos casos de proposta cultural selecionada por
edital, apresentada por instituição cultural criada pelo patrocinador, ou com
patrocínio vinculado, na acepção do art. 27 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
1991.
IX – com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; e
X – com a aquisição de espaço para veiculação de programas de rádio e TV, no
caso de propostas na área de audiovisual;
§ 1º A execução de itens orçamentários com recursos incentivados será
desconcentrada, somente sendo permitida a aquisição de mais de dois produtos
ou serviços do mesmo fornecedor quando previamente autorizado pelo MinC,
desde que se demonstre ser a opção de maior economicidade.
§ 2º A aquisição de material permanente somente será permitida quando
comprovadamente representar a opção de maior economicidade ou constituir
item indispensável à execução do objeto da proposta cultural, em detrimento da
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preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade e da moralidade.
§ 3º O proponente, no caso de aquisição de material permanente, deverá
apresentar Termo de Compromisso declarando a destinação cultural do bem,
após a finalização do projeto ou dissolução da instituição e, se direcionar esse
bem a outra entidade de natureza cultural, apresentar o seu aceite.
§ 4º A previsão de custeio, com recursos captados, dos direitos autorais
decorrentes de execução pública recolhidos a entidades de gestão coletiva
destes direitos, somente será autorizada quando não houver cobrança de
ingressos.

Art. 25. É vedada a apresentação de proposta por pessoa física ou pessoa
jurídica de direito privado que, respectivamente, seja ou tenha como dirigentes,
proprietários ou controladores:
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; e
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.
Art. 26. É vedada a contratação de pessoa física ou jurídica para apresentar-se
como proponente junto ao Pronac, fato que configura intermediação (art. 28 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991).
Art. 27. São admitidas como despesas administrativas, para os fins do parágrafo
único do art. 26 do Decreto nº 5.761, 27 de abril de 2006:
I – material de consumo para escritório;
II – locação de imóvel para sede da instituição cultural sem fins lucrativos aberta
ao público, durante a execução do projeto;
III – serviços de postagem e correios;
IV – transporte e deslocamento de pessoal administrativo;
V – conta de telefone, de água, de luz ou de Internet de instituição cultural sem
fins lucrativos aberta ao público;
VI – 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;
VII – captação de recursos, respeitado o disposto nos arts. 15 e 16 desta
Instrução Normativa; e
VIII – 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.
Parágrafo único. São de responsabilidade do proponente as retenções e os
recolhimentos relativos a impostos, tributos e contribuições que incidirem sobre
os valores pagos pelos serviços contratados para a execução do projeto cultural,
observada a legislação específica vigente.
Capítulo III
DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS CULTURAIS
Art. 28. A análise da proposta cultural será realizada inicialmente pela
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que promoverá a
verificação documental e o exame preliminar de admissibilidade da
proposta.
§ 1º Aprovado o prosseguimento da proposta cultural, esta será
transformada em projeto e seguirá para a unidade técnica de análise
correspondente ao segmento cultural do produto principal, conforme
definido pela SEFIC.
§ 2º Caso a proposta não ultrapasse o exame de admissibilidade, adotar-se-á o
procedimento previsto nos arts. 10 e 93, §§ 1º e 4º desta Instrução Normativa,
exceto quando for o caso de arquivamento imediato.
§ 3º Será imediatamente arquivada pela SEFIC, importando em não aprovação, a
proposta que:
I – contrarie súmula administrativa da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura –

CNIC – aprovada na forma de seu regimento;
II – contrarie parecer normativo expedido pela Consultoria Jurídica do Ministério
da Cultura, regularmente aprovado pelo Ministro da Cultura na forma do art. 42
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;
III – tenha objeto e cronograma idênticos a outra proposta já apresentada no
mesmo ano fiscal, mesmo que por proponente diverso; ou
IV – caracterize reapresentação de proposta já analisada e indeferida pelo MinC,
no mesmo ano fiscal.
Art. 29. Comporão a análise documental e o exame de admissibilidade:
I – verificação do completo e correto preenchimento do formulário de
apresentação da proposta cultural;
II – análise quanto ao enquadramento do proponente e da proposta cultural à Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e aos regulamentos, particularmente
quanto à finalidade cultural de ambos;
III – verificação da adequação do perfil da proposta e do proponente ao
mecanismo pleiteado;
IV – verificação das planilhas orçamentárias e dos documentos técnicos exigidos
do proponente; e
V – verificação de duplicidade da proposta apresentada a qualquer modalidade
de financiamento no âmbito do MinC.
Art. 30. Recebido o projeto pela unidade de análise técnica, esta deverá apreciálo no prazo de até 30 (trinta) dias contados do seu recebimento, sem prejuízo
das eventuais suspensões ou interrupções previstas no art. 93, §§ 2º e 3º desta
Instrução Normativa.
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pela análise do projeto cultural, abordará, no mínimo, os seguintes quesitos:
I – aferição da capacidade técnico-financeira do proponente para execução do
projeto apresentado;
II – suficiência das informações prestadas;
III – enquadramento do projeto nos objetivos e fins da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e no Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006;
IV – adequação entre o objeto a ser executado e os produtos resultantes,
mediante indicadores para avaliação final do projeto;
V – adequação das estratégias de ação aos objetivos, assinalando-se,
claramente, no parecer, se as etapas previstas são necessárias ou suficientes à
sua realização e se são compatíveis com os prazos e custos previstos;
VI – adequação do projeto de medidas de acessibilidade e democratização de
acesso ao público às características do projeto cultural.
VII – contribuição para o alcance dos objetivos descritos no art. 1º da Lei 8.313,
de 23 de dezembro de 1991;
VIII – repercussão local, regional, nacional e internacional do projeto, conforme o
caso;
IX – impactos e desdobramentos positivos ou negativos do projeto, seja no
âmbito cultural, ambiental, econômico, social ou outro considerado relevante;
X – contribuição para o desenvolvimento da área ou segmento cultural em que
se insere o projeto cultural analisado;
XI – compatibilidade dos custos previstos com os preços praticados no mercado
regional da produção, destacando-se o que se mostrar inadequado, com a
justificação dos cortes efetuados, quando for o caso;
XII – relação custo/benefício do projeto no âmbito cultural, incluindo o impacto da

utilização do mecanismo de incentivo fiscal na redução do preço final de
produtos ou serviços culturais com público pagante, podendo a análise técnica
propor redução nos preços solicitados;
XIII – atendimento aos critérios e limites de custos estabelecidos pelo Ministério
da Cultura; e
XIV – quando se tratar de projetos que prevejam chamamento público, será
examinada a impessoalidade dos editais.
§ 1º O parecer técnico será redigido de forma clara, concisa, tecnicamente
coerente, devendo manifestar-se quanto à adequação das fases, dos preços a
serem praticados e dos orçamentos do projeto, de acordo com as políticas do
MinC, e será conclusivo, com recomendação de aprovação total, parcial ou
indeferimento, devidamente fundamentada.
§ 2º Nos casos de projetos culturais que tenham como objeto a preservação de
bens culturais tombados ou registrados pelos Poderes Públicos, em âmbito
federal, estadual ou municipal, será obrigatória, também, a apreciação pelo
órgão responsável pelo respectivo tombamento ou registro, cabendo ao
proponente diligenciar neste sentido previamente à apresentação da proposta no
MinC.
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projeto no art. 18, § 3º, alínea g, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
desde que haja prévia manifestação técnica quanto ao seu valor cultural e
artístico.
Art. 32. O projeto cultural devidamente instruído e com parecer técnico, após
anuência da SEFIC, será encaminhado à CNIC, para análise e parecer na forma
de seu regimento interno.
Parágrafo único. O encaminhamento à CNIC independe da recomendação técnica
ser de aprovação total, parcial ou de indeferimento, exceto, neste último caso, se
a recomendação de indeferimento estiver fundamentada em súmula
administrativa da CNIC, aprovada na forma de seu regimento.
Art. 33. A pedido do proponente interessado, e desde que justificadamente
caracterizada a inviabilidade da apreciação do projeto cultural pela CNIC em
tempo hábil, o Ministro da Cultura poderá aprovar projetos e autorizar a captação
de recursos em regime de urgência, sem a prévia manifestação da CNIC (art. 38,
§ 1º, do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006).
§ 1º O pedido de urgência será dirigido ao titular da SEFIC, que poderá rejeitá-lo
prontamente se verificar que a inclusão na pauta da CNIC não interferirá na
execução do projeto.
§ 2º O pedido de urgência será analisado em até 10 (dez) dias pela autoridade
descrita no § 1º deste artigo, ainda que o projeto já tenha sido distribuído a
membro da CNIC, recomendando a avocação do processo ao Ministro da Cultura
se julgar cabível o pedido.
§ 3º Para análise do projeto em regime de urgência, o Ministro da Cultura poderá
solicitar manifestação individual de membro da CNIC ou da Consultoria Jurídica
do Ministério.
§ 4º O Ministro de Estado da Cultura poderá, de ofício, em caráter excepcional e
por motivos relevantes, avocar os processos na fase em que se encontram.
Capítulo IV
DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS
Seção I
Da Autorização para Executar o Projeto

Art. 34. Após a manifestação da CNIC, os projetos culturais serão submetidos à
decisão do Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, a qual será
publicada por meio de portaria no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. O interessado também será informado da decisão em até cinco
dias, por meio de registro no SalicWeb.
Art. 35. A decisão de não aprovação ou aprovação parcial do projeto cultural
deverá indicar as razões do indeferimento, sendo cabível recurso ao Ministro de
Estado da Cultura, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação da
portaria no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Em caso de aprovação parcial, a ausência de recurso implica
aceitação tácita da decisão, devendo o proponente, no prazo do recurso,
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decorrentes da sua não execução.
Art. 36. O recurso será dirigido ao Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura,
para eventual reconsideração em 5 (cinco) dias ou encaminhamento ao Ministro,
para apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo irrecorrível a decisão
proferida em grau de recurso.
Parágrafo único. Caso o Ministro entenda oportuna a manifestação da CNIC ou
de unidades técnicas, poderá solicitar-lhes informações, a serem prestadas em
até 20 (vinte dias).
Art. 37. Os proponentes, pessoas físicas e jurídicas, deverão manter regulares
suas situações fiscais, o que se verificará antes da publicação da portaria de
aprovação por meio de:
I – consulta da Certidão de Quitação de Tributos Federais (CQTF) e da Dívida
Ativa da União (DAU), quando se tratar de pessoa física; ou
II – consulta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), da Certidão de Quitação de Tributos
Federais (CQTF), da Dívida Ativa da União (DAU), quando se tratar de pessoa
jurídica.
Parágrafo único. Na impossibilidade de o Ministério da Cultura obter as certidões
de que trata este artigo, será solicitado seu envio pelo proponente.
Art. 38. A portaria de aprovação será publicada no Diário Oficial da União até o
quinto dia útil seguinte ao da aprovação, e conterá, pelo menos:
I – o número de registro do projeto no SalicWeb;
II – o título do projeto;
III – o nome do proponente e respectivo CPF ou CNPJ;
IV – o valor autorizado para captação de doações ou patrocínios;
V – os prazos de execução e de captação;
VI – enquadramento legal;
VII – extrato do projeto aprovado; e
VIII – prazo para apresentação da prestação de contas, observado o art. 65, §§ 1º
e 2º desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O projeto aprovado em portaria vincula as partes, não sendo
cabível a alteração de seus termos e condições por parte do Ministério da
Cultura, salvo em caso de ocorrência de fato novo ou constatação de erro
material, dentro do prazo de cinco anos, ou, a qualquer tempo, na hipótese de
má-fé do proponente, devidamente comprovada, nos termos do art. 54 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 39. Os projetos culturais poderão ter autorização para captação parcelada

de recursos, condicionando-se as novas autorizações à apresentação de relatório
circunstanciado da execução da etapa anterior, acompanhado de cronograma
físico-financeiro e, quando for o caso, de documentação comprobatória.
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execução modular.
Art. 40. O proponente não poderá ressarcir-se de despesas efetuadas em data
anterior à publicação da portaria de autorização para captação de recursos.
§ 1º. É possível o ressarcimento das despesas realizadas depois da data prevista
no caput.
§ 2º Correm por conta e risco do proponente, as despesas realizadas antes da
liberação da movimentação dos recursos prevista na Seção II deste capítulo. Tais
despesas somente serão ressarcidas caso sejam captados recursos suficientes e
a sua movimentação seja liberada.
Art. 41. É vedada a captação de recursos de entidades vinculadas ao
beneficiário, exceto na hipótese prevista no art. 27, § 2º, da Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991.
Art. 42. Serão indeferidos os projetos culturais que tiverem recomendação
técnica de cortes orçamentários iguais ou superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do orçamento proposto, motivados por inadequação aos preços de
mercado, incompatibilidade com a natureza do projeto, vedação legal ou limites
de valores definidos pelo Ministério da Cultura, sem prejuízo da análise de outras
restrições recomendadas pela CNIC.
Art. 43. Os recursos captados não serão aplicados em atividades não integrantes
de projeto cultural aprovado.
Seção II
Da Liberação e Movimentação dos Recursos
Art. 44. Os recursos captados serão depositados e geridos em conta bancária
bloqueada, denominada Conta Captação, destinada especificamente para o
projeto cultural, a ser aberta pelo MinC logo após a publicação da portaria de
aprovação, exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União.
Parágrafo único. Não serão depositados na Conta Captação recursos oriundos de
outras fontes não relacionadas ao mecanismo de incentivo fiscal.
Art. 45. Os recursos oriundos de patrocínio ou doação somente serão captados,
após a devida publicação da portaria de aprovação prevista no art. 34, bem
como somente serão movimentados depois de atingidos 20% (vinte por cento)
do orçamento global do projeto, seja no saldo da conta ou mediante garantia
idônea, real ou fidejussória.
§ 1º Os recursos serão depositados na Conta Captação por meio de depósito
identificado, com a informação obrigatória do CPF ou do CNPJ dos depositantes,
ou, alternativamente, por Transferência Eletrônica Disponível – TED, ou
Documento de Operação de Crédito – DOC, desde que, da mesma forma, tenham
sido identificados os depositantes.
§ 2º A liberação da movimentação dos recursos captados dar-se-á
automaticamente pela instituição financeira por meio de transferência para
conta de livre movimentação, denominada Conta Movimento, ao se atingir o
limite previsto no caput deste artigo.
§ 3º O proponente terá direito a saques para pagamentos de despesas iguais ou
inferiores a R$ 100,00 (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
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§ 4º As captações não autorizadas, ou realizadas em prazos ou valores
divergentes dos constantes da portaria de autorização, serão desconsideradas
para efeito de incentivo fiscal, serão revertidas ao Fundo Nacional de Cultura –
FNC.
§ 5º Os limites previstos no caput e no § 6º poderão ser reduzidos:
I – na hipótese de urgente restauração de bem imóvel, a critério do Secretário de
Fomento e Incentivo à Cultura, desde que os recursos captados sejam suficientes
para sustar os motivos da urgência; e
II – em caso de alteração do projeto, mediante justificativa apresentada pelo
proponente à SEFIC, desde que observados os procedimentos da Seção IV do
Capítulo IV desta Instrução Normativa.
§ 6º No caso de projeto que preveja Plano Anual de Atividades nos termos do art.
12, os recursos captados poderão ser transferidos para a Conta Movimento
quando atingido 1/12 (um doze avos) do orçamento global aprovado.
Art. 46. As contas Captação e Movimento, isentas de tarifas bancárias, serão
vinculadas ao CPF ou ao CNPJ do proponente para o qual o projeto tenha sido
aprovado.
§ 1º As contas somente poderão ser operadas após a regularização, pelos
respectivos titulares, na agência bancária da instituição financeira oficial federal
onde tenham sido abertas, de acordo com as normas vigentes do Banco Central,
para que, em caráter irrevogável e irretratável, a instituição financeira cumpra as
determinações do MinC para movimentá-las.
§ 2º Os recursos depositados nas contas serão obrigatoriamente aplicados em
caderneta de poupança enquanto não empregados em sua finalidade, mediante
solicitação expressa do titular junto à sua Agência de Relacionamento, no ato da
regularização das contas.
§ 3º Os rendimentos da aplicação financeira serão obrigatoriamente aplicados
no próprio projeto cultural, dentro dos parâmetros já aprovados pelo ministério,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas dos recursos
captados.
Art. 47. Ao término da execução do projeto cultural, os saldos remanescentes
das contas Captação e Movimento serão recolhidos ao Fundo Nacional da Cultura
– FNC, nos moldes do art. 5º, V, da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 1991.
Seção III
Dos Prazos de Execução e Captação
Art. 48. O prazo de execução do projeto será estabelecido pela Portaria de
Aprovação, não estando adstrito ao exercício fiscal corrente.
Art. 49. O período para captação de recursos coincidirá com o término do
exercício fiscal em que foi aprovado o projeto cultural, podendo ser renovado
pela SEFIC, a pedido, diretamente no SalicWeb, quando o prazo de execução
ultrapassar o ano fiscal corrente, mediante nova verificação da regularidade
fiscal do proponente.
§ 1º O término do prazo para captação não poderá ser posterior ao último dia do
prazo de execução do projeto.
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trinta dias após o término do evento.
Art. 50. A prorrogação do prazo de execução do projeto cultural poderá ser feita
por até dois exercícios fiscais posteriores ao ano do término da execução
inicialmente previsto, a pedido do proponente diretamente no SalicWeb,

observadas as seguintes condições:
I – formalização do pedido de prorrogação com antecedência de, no mínimo, 30
dias da data prevista para o encerramento da execução;
II – informação das metas e dos itens do orçamento já realizados, com seus
respectivos valores, bem como os que serão realizados durante o novo período
solicitado; e
III – apresentação de justificativa da necessidade da prorrogação para conclusão
do projeto, juntamente com novo cronograma de execução físico-financeira.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser acrescido de mais um
exercício fiscal para os projetos que tiverem sua aprovação publicada no último
trimestre do ano.
§ 2º Não se aplica o limite instituído neste artigo em caso de ocorrência de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
Art. 51. O pedido de prorrogação de prazo de execução ou captação será
analisado e decidido pelo Diretor de Incentivo à Cultura da SEFIC.
Art. 52. Quando não autorizada a prorrogação do prazo, caberá recurso ao
Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 53. É vedada a captação de recursos entre a data de vencimento do prazo
de captação e a data de publicação da portaria de prorrogação.
Seção IV
Das Alterações
Art. 54. O projeto cultural será alterado apenas durante sua execução, mediante
solicitação do proponente à SEFIC, devidamente justificada e formalizada, no
mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.
Art. 55. Serão permitidos remanejamentos de despesas entre os itens de
orçamento do projeto cultural, após autorização da SEFIC.
§ 1º Os remanejamentos de que trata este artigo não poderão implicar aumento
de despesa nos itens relativos a despesas administrativas, mídia, publicidade e
captação, sob pena de não aprovação das contas.
§ 2º Os remanejamentos não poderão recair sobre itens do orçamento que
tenham sido retirados ou reduzidos pela área técnica do MinC nas fases de
análise e aprovação do projeto.
§ 3º Somente poderão ser remanejados valores referentes a itens orçamentários
previstos nos projetos culturais aprovados.
§ 4º Respeitadas as regras dos §§ anteriores deste artigo, prescindirão da prévia
autorização da SEFIC as alterações de valores de itens orçamentários do projeto,
dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do item, para mais ou para
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planilha de custos aprovada.
Art. 56. O proponente poderá solicitar complementação de valor autorizado para
captação, desde que comprovada sua necessidade, que tenha captado pelo
menos 50% (cinquenta por cento) do valor total inicialmente autorizado e que
não exceda 25% (vinte e cinco por cento) do valor já aprovado, apresentando:
I – justificativa da complementação;
II – detalhamento das etapas a serem complementadas; e
III – detalhamento dos custos referentes às etapas a serem complementadas.
Art. 57. O proponente poderá solicitar a redução do valor do projeto, desde que
tal providência não comprometa a execução do objeto nem represente redução
superior a 40% (quarenta por cento) do valor total autorizado, apresentando:
I – justificativa da necessidade de redução do valor do projeto;

II – detalhamento dos itens a serem retirados ou reduzidos, com seus respectivos
valores; e
III – redimensionamento do escopo do projeto.
Parágrafo Único. Os pedidos de redução do valor do projeto serão decididos pela
SEFIC.
Art. 58. Conforme sua complexidade, os pedidos de alteração, complementação,
remanejamento ou redução da autorização de captação poderão ser submetidos
a parecer técnico da unidade de análise e encaminhados à CNIC, para análise na
forma do art. 32 desta Instrução Normativa, antes da decisão final do Secretário
de Fomento e Incentivo à Cultura.
Art. 59. A alteração de proponente poderá ser autorizada, exclusivamente em
hipóteses de caso fortuito ou força maior, mediante requerimento escrito do
substituto que contenha a anuência formal do substituído, desde que:
I – não caracterize a intermediação de que trata o art. 28 da Lei nº 8.313, de 23
de dezembro 1991;
II – não decorra de inadimplência do titular; e
III – seja o pedido submetido à análise técnica quanto ao preenchimento dos
requisitos subjetivos previstos na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Quando já houver ocorrido captação de recursos, a alteração do
proponente dependerá, ainda, da anuência dos patrocinadores ou doadores.
Art. 60. Não será permitida a alteração de objeto ou de objetivos do projeto
cultural aprovado.
Art. 61. As alterações da mesma natureza não serão concedidas mais de uma
vez, e somente poderão ser solicitadas após a publicação da portaria de
aprovação.
Art. 62. É vedada a transferência de saldos não utilizados para outros projetos
aprovados pelo Ministério da Cultura, ainda que idênticos ao original.
Art. 63. Quando não autorizadas as alterações previstas nesta Seção, caberá
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Capítulo V
DO ACOMPANHAMENTO, DA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Art. 64. As doações e os patrocínios captados pelos proponentes em razão do
mecanismo de incentivo, decorrentes de renúncia fiscal, são considerados
recursos públicos, e as propostas culturais estão sujeitas a acompanhamento,
avaliação técnica e prestação de contas.
Parágrafo único. A não aplicação ou aplicação incorreta dos recursos públicos
descritos neste artigo ensejam a instauração de Tomada de Contas Especial,
observado o disposto no Capítulo VIII do Título V da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008.
Seção I
Do Acompanhamento das Propostas Culturais e da Apresentação da
Prestação de Contas
Art. 65. Os projetos culturais de que trata esta Instrução Normativa terão sua
execução acompanhada pela SEFIC, de forma a assegurar a consecução dos seus
objetos e seus objetivos, permitida a delegação, conforme previsto no art. 8º do
Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006.
§ 1º O acompanhamento previsto no caput será realizado por meio de
monitoramento à distância, mediante o registro trimestral de relatórios pelo
proponente no sistema SalicWeb, contemplando as etapas de execução do

objeto, de acordo com o que foi estabelecido no Plano de Execução, devendo o
último relatório conter a consolidação das informações, inclusive quanto à
conclusão do projeto, sendo apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após o término da execução do projeto.
§ 2º Para cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, o relatório final
consolidado no SalicWeb deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
I – cópia dos despachos adjudicatórios e homologações das licitações realizadas
ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento legal, quando o proponente pertencer à Administração Pública;
II – relatório da execução física do projeto com avaliação dos resultados;
III – relatório de bens móveis adquiridos, produzidos ou construídos, juntamente
com comprovante de realização da cotação de preços prevista no § 2º do art. 24
desta Instrução Normativa;
IV – relatório de bens imóveis adquiridos, produzidos ou construídos;
V – comprovação da distribuição dos produtos obtidos na execução do projeto,
conforme previsto no plano básico de distribuição do projeto aprovado, devendo
a cota do Ministério da Cultura ser distribuída na forma por este definida
(identificação de CNPJ e/ou CPF dos beneficiários);
VI – exemplar de produto, comprovação fotográfica ou outro registro do
cumprimento do plano básico de divulgação do projeto (arquivos digitais, livro,
CD, registro audiovisual etc.);
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acessibilidade e democratização do acesso, nos termos aprovados pelo Ministério da
Cultura;
VIII – comprovante do recolhimento ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, de eventual
saldo não utilizado na execução do projeto;
IX – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o projeto objetivar a
execução de obra ou serviço de engenharia; e
X – comprovação da destinação cultural dos bens adquiridos, produzidos ou
construídos.
Art. 66. O proponente poderá ainda ser chamado a apresentar relatório parcial
ou final de execução em meio físico, na forma a ser definida pela SEFIC.
Art. 67. A execução do projeto será fiscalizada por meio de auditorias, vistorias e
demais diligências de acompanhamento, que serão realizadas diretamente pelo
Ministério da Cultura, por suas entidades vinculadas, ou mediante parceria com
outros órgãos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo único. As diligências previstas no caput serão lavradas em relatório de
fiscalização circunstanciado, que deverá integrar os autos.
Art. 68. Encerrado o prazo do § 1º do art. 65 desta Instrução Normativa, a SEFIC
elaborará parecer de avaliação técnica quanto à execução do objeto e dos
objetivos do projeto, conforme art. 7º do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de
2006.
Art. 69. O parecer de avaliação técnica abordará, no mínimo, os seguintes
aspectos:
I – confirmação da apresentação dos documentos do art. 65, § 2º desta Instrução
Normativa referentes à análise da execução do objeto e dos objetivos do projeto;
II – consistência das informações prestadas quanto à execução do objeto e dos
objetivos do projeto;
III – comparação entre os resultados esperados e os atingidos pelo projeto
cultural;

IV – avaliação de economicidade entre os custos estimados e os efetivamente
realizados;
V – aferimento da repercussão do projeto junto à sociedade;
VI – cumprimento das medidas de acessibilidade e democratização do acesso,
nos termos da portaria de aprovação;
VII – cumprimento do previsto no Plano Básico de Divulgação e no Plano Básico
de Distribuição dos produtos resultantes do projeto cultural; e
VIII – outros aspectos considerados relevantes pelo analista.
§ 1º O parecer técnico deverá ser elaborado no prazo de até 60 (sessenta) dias,
a contar do recebimento do último relatório de execução física, e opinará
conclusivamente quanto ao cumprimento dos requisitos deste artigo, de modo a
constatar se o objeto do projeto foi cumprido, devendo, em seguida, ser
encaminhado à instância responsável pela análise das contas.
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será instaurada Tomada de Contas Especial, sem prejuízo da continuidade da
análise das contas.
§ 3º Todos os projetos que obtiverem a aprovação quanto ao cumprimento do
objeto serão publicados no Diário Oficial da União.
Art. 70. Quando as contas e demais documentos comprobatórios do
cumprimento do objeto do projeto não forem apresentados no prazo estipulado
no § 1º do art. 65 desta Instrução Normativa, a SEFIC notificará o proponente
para que os apresente em 30 (trinta) dias, sob pena de registro de inadimplência
no sistema SalicWeb e no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI, além de instauração de Tomada de Contas Especial.
Art. 71. Em qualquer fase da execução do projeto, caso detectadas
irregularidades, a SEFIC poderá determinar, conforme a gravidade, a inabilitação
do proponente e a suspensão ou o cancelamento do projeto cultural, adotando as
demais medidas necessárias para, junto com os órgãos competentes, efetuar a
apuração de responsabilidades com vistas ao ressarcimento dos prejuízos ao
erário e a devolução dos recursos pelos responsáveis.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, será assegurada ampla defesa ao
proponente beneficiário, que poderá recorrer, ao Ministro de Estado da Cultura,
sem efeito suspensivo.
Seção II
Da Análise da Prestação de Contas
Art. 72. É responsabilidade 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.
Art. 73. Cabe ao proponente emitir comprovantes em favor dos doadores ou
patrocinadores, bem como manter o controle documental das receitas e
despesas do projeto pelo prazo decadencial de cinco anos, contados da
aprovação da prestação de contas, à disposição do MinC e dos órgãos de
controle e fiscalização, caso seja instado a apresentá-las, conforme previsto no
art. 25 da Instrução Normativa SRF nº 258, de 17 de dezembro de 2002.
§ 1º As faturas, os recibos, as notas fiscais, os cheques emitidos e quaisquer
outros documentos de que trata este artigo deverão conter a discriminação dos
serviços contratados ou dos produtos adquiridos.
§ 2º O proponente deve manter os documentos fiscais originais e cópias de
todos os cheques emitidos, frente e verso, de forma que os beneficiários possam
ser identificados, pelo prazo mínimo de dez anos.

Art. 74. Após o parecer de avaliação técnica previsto no art. 68 desta Instrução
Normativa, caberá à SEFIC realizar a análise das contas apresentadas pelo
proponente, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a partir do término da
execução do projeto, por meio de parecer conclusivo quanto à regularidade
contábil e financeira do projeto.
§ 1º Para elaboração do parecer a que se refere este artigo, poderá a SEFIC:
I – valer-se de informações, documentos ou outros elementos obtidos junto a
autoridades públicas;
II – solicitar a qualquer pessoa física ou jurídica informações, documentos ou
27/33outros elementos que julgar necessários; e
III – diligenciar ao proponente ou aos seus sócios para que apresentem
informações, documentos e outros esclarecimentos que julgar necessários para
que possa avaliar a prestação de contas, assinalando o prazo do art. 93, § 1º,
para cumprimento da notificação.
§ 2º A análise contábil e financeira a que se refere este artigo será feita quando
identificados indícios de irregularidades e por amostragem percentual,
abrangendo, proporcionalmente, os diferentes tipos de proponentes, segmentos
culturais, faixas de valores e distribuição geográfica dos projetos.
Art. 75. O servidor encarregado das diligências previstas no art. 67 não poderá
participar da elaboração dos pareceres de avaliação técnica e contábil referidos
nos arts. 68 e 74 desta Instrução Normativa.
Seção III
Da Aprovação, Aprovação Com Ressalva e Reprovação
Art. 76. Os pareceres de que tratam os arts. 68 e 74 desta Instrução Normativa
comporão Laudo Final de Avaliação do projeto cultural, que será submetido ao
titular da SEFIC, para decisão de aprovação, reprovação ou aprovação com
ressalva, do qual o proponente beneficiário será cientificado, juntamente com o
teor do laudo, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial da União.
Art. 77. Aprovado integralmente o projeto, com base no Laudo Final, a decisão
de que trata o art. 76 desta Instrução Normativa fará constar que os recursos
tiveram aplicação regular e que o projeto teve avaliação técnica satisfatória,
determinando o registro da decisão no sistema SalicWeb, bem como no Cadastro
de Convênios do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI.
Art. 78. O projeto será aprovado com ressalvas quando, apesar de regulares as
contas, tiver obtido avaliação técnica insatisfatória com fundamento nos
aspectos do art. 69 desta Instrução Normativa, desde que não resulte em
prejuízo ao erário ou descumprimento do objeto, devendo ser registrada a
aprovação com ressalva nos bancos de dados mencionados no art. 77 desta
Instrução Normativa.
Art. 79. Será reprovado o projeto cuja prestação de contas não seja considerada
regular, independentemente do resultado do parecer técnico presente no Laudo
Final, devendo ser registrada como tal nos bancos de dados mencionados no art.
77 desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Também será reprovado o projeto que, apesar de regular nas
contas, incorrer em dano ao erário ou descumprimento do objeto.
Art. 80. Quando a decisão for pela reprovação da prestação de contas, a decisão
de que trata o art. 76 desta Instrução Normativa assinalará prazo de 30 (trinta)
dias ao proponente beneficiário para recolhimento dos recursos irregularmente
aplicados ou ressarcimento do dano, incluídos os rendimentos da aplicação no

mercado financeiro, corrigidos pela taxa Selic a partir da data da ciência da
decisão.
§1º As notificações para o recolhimento de que trata este artigo serão expedidas
com aviso de recebimento ou outra forma que assegure a ciência do interessado,
sem prejuízo de notificação por correspondência eletrônica.
§ 2º Esgotado o prazo sem o cumprimento das exigências, estará caracterizado
dano ao erário, cabendo à SEFIC providenciar a comunicação do órgão de
28/33controle interno para instauração de Tomada de Contas Especial, comunicando
ainda a Secretaria da Receita Federal para que esta proceda à fiscalização de
que trata o art. 36 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e o art. 12 da
Instrução Normativa Conjunta MINC/MF n° 1, de 13 de junho de 1995.
§ 3º Quando comprovada a prática de ato ilícito, a recomposição do valor devido
se dará na forma da Instrução Normativa nº 56, de 5 de dezembro de 2007, do
Tribunal de Contas da União.
Art. 81. O ato de aprovação, reprovação ou aprovação com ressalva pode ser
revisto de ofício pelo titular da SEFIC, a qualquer tempo, de forma justificada.
Art. 82. Da decisão do Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura caberá
recurso, no prazo de 10 (dez) dias, ao Ministro de Estado da Cultura, que
proferirá decisão em 60 (sessenta) dias, a contar da data da interposição do
recurso.
§ 1º Exceto nos casos dispensados regimentalmente ou em virtude de súmula
administrativa da CNIC, o recurso será submetido à referida comissão antes de
ser encaminhado ao Ministro de Estado da Cultura, nos termos do art. 38, inciso
VI, do Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, para que aquela se manifeste
sobre a prestação de contas ou a avaliação técnica, conforme as razões
recursais.
§ 2º A interposição de recurso não obsta as providências decorrentes de
eventual Tomada de Contas Especial.
§ 3º As decisões e pareceres proferidos em grau de recurso serão registrados na
base de dados do SalicWeb.
Art. 83. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da apresentação dos
documentos previstos no art. 65, § 2º desta Instrução Normativa fica
caracterizada a prescrição para aplicação das sanções previstas nesta Instrução
Normativa, ressalvada a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos ao
erário, conforme art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
Capítulo VI
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Art. 84. A instauração do processo de Tomada de Contas Especial se fará, no que
couber, conforme a Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 e
regulamentação específica do Tribunal de Contas da União, particularmente a
Instrução Normativa nº 56, de 5 dezembro de 2007, visando à apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do
ressarcimento, sendo levada a efeito pelo órgão competente do Ministério da
Cultura ou, na sua omissão, por determinação do Tribunal de Contas da União.
Art. 85. Havendo instauração de Tomada de Contas Especial, o registro de seus
atos será realizado no Cadastro de Convênios do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, para consulta pública, sem
prejuízo do registro no SalicWeb.
Art. 86. A instauração do processo de Tomada de Contas Especial não suspende
a sanção de inabilitação aplicada em caso de reprovação de prestação de contas

ou sua aprovação com ressalvas.
Capítulo VII
DA INABILITAÇÃO DOS PROPONENTES
29/33Art. 87. Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se inabilitação a
sanção administrativa a que estão sujeitas as pessoas responsáveis por projetos
culturais, como proponentes ou executoras, na forma do art. 20, § 1º, da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Aplica-se, também, a inabilitação a todos os que tenham
concorrido para a não execução do projeto ou outras irregularidades descritas
neste capítulo, inclusive sócios, diretores e procuradores de pessoa jurídica
responsável.
Art. 88. Após o Laudo Final de Avaliação, serão inabilitados os responsáveis por
projetos culturais que forem reprovados ou aprovados com ressalvas, nas
seguintes proporções:
I – por um ano:
a) aqueles que deixarem de informar o recebimento de recursos de outras
fontes para o mesmo projeto;
b) aqueles cuja prestação de contas tenha sido apresentada fora do prazo; ou
c) aqueles que tiverem prestação de contas aprovadas com ressalvas em
virtude da inobservância das normas aplicáveis à execução e à prestação de
contas de projeto;
II – por dois anos:
a) aqueles que tiverem prestação de contas reprovada, independentemente da
posterior devolução dos recursos; ou
b) aqueles que reincidirem nas condutas previstas no inciso I deste artigo;
III – por três anos:
a) aqueles que, na execução do projeto ou na prestação de contas, tenham
agido de má fé, incorrendo em desvio de recursos ou improbidade
administrativa; ou
b) aqueles que, na execução de projeto cultural, tenham incorrido em violações
de direitos autorais, humanos, ambientais ou outras garantias
constitucionais;
§ 1º As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente
até o limite de três anos.
§ 2º As sanções de inabilitação serão aplicadas pelo Secretário de Fomento e
Incentivo à Cultura após o decurso do prazo do recurso de que trata o art. 82
desta Instrução Normativa, podendo suspender sua aplicação durante o
julgamento do recurso.
§ 3º Aplicada a sanção de inabilitação, caberá ainda recurso ao Ministro de
Estado da Cultura a ser apreciado nos termos do art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que deverá ater-se exclusivamente aos
motivos da inabilitação, sendo defeso ao proponente rediscutir os motivos da
aprovação com ressalva ou da reprovação da prestação de contas do projeto
cultural.
§ 4º A decisão proferida no recurso do parágrafo anterior é irrecorrível, sendo
registrada na base de dados do SalicWeb pela SEFIC, que se incumbirá de
comunicar a decisão ao proponente.
30/33Art. 89. A sanção de inabilitação será publicada no Diário Oficial da União, até o
quinto dia útil após sua aplicação, e surtirá efeitos a partir de sua publicação.
Parágrafo único. A portaria que aplicar a penalidade conterá, no mínimo:

I – identificação do projeto e número Pronac;
II – identificação dos inabilitados e respectivos registros no CNPJ ou no CPF;
III – identificação da entidade proponente, se for o caso;
IV – descrição do objeto do projeto;
V – período da inabilitação; e
VI – fundamento legal.
Art. 90. Sem prejuízo de outras restrições ou sanções administrativas, a
inabilitação do proponente resultará em impossibilidade de:
I – cadastramento de novas propostas na base de dados do Ministério da Cultura;
II – prosseguimento da análise documental e de admissibilidade das propostas já
apresentadas;
III – encaminhamento de propostas para análise técnica;
IV – inclusão de projeto na pauta da reunião da CNIC;
V – publicação da portaria de aprovação;
VI – prorrogação do prazo de execução do projeto;
VII – movimentação dos recursos captados abaixo do percentual previsto no art.
45 desta Instrução Normativa; e
VIII – recebimento de recursos decorrentes de outros mecanismos do Pronac
previstos no art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 91. A inabilitação será registrada na base de dados do SalicWeb e servirá de
parâmetro de consulta da regularidade do proponente junto ao Programa
Nacional de Incentivo à Cultura – Pronac.
Art. 92. A pesquisa quanto à habilitação ou não do proponente é obrigatória
antes:
I – do cadastramento de novas propostas na base de dados do Ministério da
Cultura;
II – da análise de admissibilidade das propostas;
III – do parecer técnico;
IV – da inclusão de projetos na pauta da reunião da Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura;
V – da decisão do art. 34 desta Instrução Normativa;
VI – da prorrogação do prazo de execução de projeto; e
VII – da abertura e liberação de movimentação de contas vinculadas.
Capítulo VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 93. Aplicam-se aos procedimentos previstos nesta Instrução Normativa as
disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em especial quanto aos
prazos, recursos e comunicação de atos e decisões.
§ 1º As áreas técnicas do MinC poderão solicitar documentos ou informações
complementares, destinadas a subsidiar a análise da proposta ou do projeto
cultural, devendo, para tanto, comunicar o proponente, informando o prazo de
20 (vinte) dias para resposta.
§ 2º O prazo a que se refere o parágrafo anterior suspenderá o prazo de análise
do MinC, podendo ser prorrogado pela área técnica uma única vez, por igual
período, a pedido do proponente.
§ 3º Caso a resposta à diligência seja insuficiente, o proponente poderá ser
diligenciado novamente, uma única vez, sendo interrompida a contagem do
prazo de análise, reiniciando-se a partir da data de cumprimento das exigências.
§ 4º O não cumprimento da diligência no prazo estabelecido implicará o
cancelamento automático das propostas pela internet e o arquivamento da

proposta cultural em meio físico.
§ 5º A prorrogação de prazo de resposta a que se refere o § 2º deste artigo
somente será concedida se for solicitada pelo proponente durante a vigência do
primeiro prazo.
Art. 94. As disposições desta Instrução relativas a acompanhamento e prestação
de contas aplicam-se aos projetos em andamento, a partir de sua entrada em
vigor.
Art. 95. A Secretaria Executiva consolidará em relatório o comprometimento da
renúncia fiscal, com informações:
I – do valor total das captações por modalidade de incentivo (doação/patrocínio
ou investimento) e tipo de incentivador (pessoa física ou jurídica);
II – do número de projetos em tramitação, individualizados por segmento.
Art. 96. O Ministro de Estado da Cultura, com base nos relatórios consolidados
pela Secretaria Executiva, poderá, a qualquer tempo, definir novas diretrizes em
razão da demanda e da política cultural, artística ou audiovisual.
Art. 97. Fica dispensado o uso de processos físicos nos casos dos procedimentos
administrativos em que for utilizada a tecnologia de certificação digital prevista
na Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
§ 1º Nas hipóteses dos processos físicos com etapas virtuais, aplica-se o art. 7º
do Decreto 3.714, 3 de janeiro de 2001, devendo o servidor reproduzir os
documentos eletrônicos em meio físico com certificação de autenticidade da
cópia ou reprodução.
§ 2º As informações e os documentos que, por sua natureza, não possam ser
inseridos no SalicWeb pelo proponente, serão enviadas em meio papel, para
digitalização no Ministério da Cultura, mediante entrega no protocolo central, em
Brasília ou nas representações estaduais, com a devida identificação da proposta
ou projeto.
32/33Art. 98. As competências fixadas para a SEFIC nos dispositivos antecedentes
serão transitoriamente exercidas pela Secretaria do Audiovisual – SAV, até 31 de
dezembro de 2010, em relação aos projetos culturais cujas ações principais
envolvam obra cinematográfica ou videofonográfica de média ou curta
metragem.
Art. 99. A SEFIC instituirá manuais de serviços para detalhar os procedimentos
operacionais previstos nesta Instrução, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a
partir de sua publicação.
Art. 100. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 101. Ficam revogadas a Portaria n° 219, de 4 de dezembro de 1997; a
Portaria n° 46, de 13 de março 1998; a Portaria nº 180, de 04 de junho de 1998;
a Portaria nº 500, de 18 de dezembro de 1998; a Instrução Normativa nº 1, de 26
de novembro de 2002; a Portaria nº 4, de 26 de fevereiro de 2008; a Portaria nº
54, de 04 de setembro de 2008; e a Portaria nº 30, de 26 de maio de 2009; do
Ministério da Cultura.
JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRONAC Nº 001, DE 27 DE MARÇO DE 1992.
Disciplina a elaboração e a apresentação de projetos ao PRONAC, dirigidos ao
Fundo Nacional da Cultura e ao Mecenato; define as entidades supervisionadas
competentes nos diversos segmentos e áreas culturais; estabelece os prazos, a tramitação
interna dos projetos e a padronização de sua apreciação; dá outras providências.
O SECRETÁRIO DA CULTURA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de
suas atribuições, considerando o que dispõem os artigos 2º, 8º e seus parágrafos 1º e 6º e
o art. 11 do Decreto nº 455, de 26 de fevereiro de 1992, que regulamenta a Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, e com a finalidade de orientar a execução do Programa
Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC no que se refere ao Fundo Nacional da Cultura
e ao Mecenato, resolve baixar a seguinte Instrução Normativa:
I
Da
Definição
dos
Agentes
Envolvidos
no
PRONAC
1.0 - A execução do PRONAC envolve, como agentes, a Comissão Nacional de
Incentivos à Cultura - CNIC, o Comitê Assessor do Fundo Nacional da Cultura, a
Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, unidades de análise, unidades de ponta e os
proponentes
de
projetos.
1.1 - A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC, instituída pelo Art. 32 da Lei
nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, é o órgão maior do Sistema PRONAC, com a
competência, entre outras, de aprovar os pareceres das unidades de análise na área do
Mecenato, bem como o Programa de Trabalho Anual do FNC.
1.2 - O Comitê Assessor do FNC é o órgão decisório na área do FNC, cabendo-lhe
aprovar os pareceres das unidades de análise com vistas a compatibilização e integração
dos recursos do FNC na programação global da Secretaria da Cultura da Presidência da
República - SEC/PR, sendo a homologação de seus atos de responsabilidade do
Secretário
da
Cultura
da
Presidência
da
República.
1.3 - A Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, localizada na estrutura central da
SEC/PR, em Brasília, Distrito Federal, é a instância técnico-administrativa de apoio dos
órgãos decisórios colegiados referidos nos itens 1.1 e 1.2 da presente Instrução, e a
coordenadora do processamento da demanda constituída por projetos culturais e
artísticos
candidatos
ao
apoio
do
FNC
e
do
Mecenato.
1.4 - A unidade de análise é a instância técnica de apreciação dos projetos, sendo para
tal fim designada conforme áreas e segmentos culturais e artísticos definidos no item 6.0
desta
Instrução.
1.4.1 - A definição das unidades de análise extrapola o limite das competências
regimentais das entidades supervisionadas da SEC/PR, apenas para o que se referir à
execução
do
PRONAC.
1.4.2 - A SEC/PR, considerando os interesses de integração entre os diversos programas
nacionais do Governo, a especificidade e a complexidade dos projetos, e as sugestões
das entidades supervisionadas, poderá designar outras instituições oficiais para tarefas
de análise dos projetos do PRONAC, mediante atos individuais e com prazo definido.
1.5 - A unidade de ponta é a instância administrativa primeira de contato dos
proponentes
de
projetos
culturais
com
a
SEC/PR.
1.6 - Os proponentes de projetos são as pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem
projetos
culturais
visando
ao
apoio
do
PRONAC.
II - Da Elaboração de Projetos Culturais com Vistas ao Apoio do PRONAC

2.0 - As solicitações de apoio do PRONAC, dirigidas ao Fundo Nacional da Cultura e
ao Mecenato, devem ser elaboradas sob a forma de projetos culturais organizados em
conformidade com o modelo constante do anexo I da presente Instrução.
2.1 - Consideram-se também necessários, nos casos de obras de restauração,
preservação e proteção do Patrimônio Cultural, bem como de construção, recuperação e
equipamento de espaços culturais, os memoriais descritivos, as plantas dos serviços a
serem executados, os materiais a serem utilizados, em conformidade com instruções que
para tal fim serão baixadas pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação da presente Instrução.
2.1.1 - Os projetos de qualquer área ou segmento cultural, que, para sua implementação,
envolvam espaços, bens móveis e imóveis tombados pelo Patrimônio Público deverão
obter, preliminarmente, a competente autorização dos órgãos responsáveis da União, ou
dos
Estados
e
Distrito
Federal
ou
dos
Municípios.
2.2 - Os proponentes de projetos culturais poderão solicitar assessoramento técnico para
preenchimento do formulário junto às unidades da SEC/PR e suas entidades
supervisionadas
constantes
do
item
6
da
presente
instrução.
2.3 - Os projetos culturais que impliquem contratação de artistas e técnicos para a sua
execução deverão assegurar o recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como
das
contribuições
sociais
previstas
em
Lei.
III
Da
apresentação
dos
Projetos
3.0 - Os projetos serão apresentados em 3 (três) vias e endereçados ao Programa
Nacional
de
Apoio
à
Cultura
PRONAC.
3.1 - O proponente poderá optar pela entrega de seu projeto na unidade de ponta mais
próxima, nas entidades supervisionadas ou remessa direta para a Secretaria da Cultura
da
Presidência
da
República,
em
Brasília,
DF.
3.2 - Será fornecido um comprovante de recebimento onde deve constar o nome do
proponente, a data de entrega do projeto, o nome, a função e a unidade do servidor que
o
recebeu.
3.2.1 - A data de recebimento assinala o início do prazo de tramitação do projeto.
3.3 - Os órgãos e unidades referidos no item 3.1 farão chegar todos os projetos à
Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, que coordenará as providências de
numeração, registro e designação da entidade supervisionada competente para
apreciação, conforme disposto no item 6.0 da presente instrução.
3.4 - Nas três vias do projeto serão inscritos o número do processo, sua destinação
específica
e
a
data
de
encaminhamento
para
apreciação.
3.5 - A 1ª (Primeira) via permanecerá na Secretaria Executiva do PRONAC, para fins de
processamento da informação e demais providências de sua exclusiva competência,
inclusive
o
controle
de
prazos
na
tramitação.
3.6 - A 2ª (segunda) via, acompanhada do currículo do proponente, bem como de outros
documentos, informações ou material que o mesmo houver por bem anexar, será
remetida à entidade supervisionada competente, para fins de análise e emissão de
parecer.
3.7 - A 3ª (terceira) via será devolvida ao proponente, para efeito de identificação do seu
projeto
no
Sistema
PRONAC.
4.0 - O proponente que apresente pré-projeto, sob a forma de carta de intenções, carta
consulta, proposta, requerimento, petição etc., será orientado quanto aos procedimentos
exigidos pelo PRONAC para a apreciação de projetos e terá anotados seu nome,
endereço
e
área
de
interesse.
4.1 - Ao final de cada mês, deverá ser elaborada uma listagem com os pré-projetos que
não prosperaram, nome, endereço, segmento e área cultural dos desistentes para os

efeitos estatísticos e de deflagração de providências localizadas de orientação e
esclarecimento.
5.0 - A unidade que receber o projeto tem um prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento, para encaminhá-lo à Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, a
qual, por sua vez, no período de até 10 (dez) dias, remeterá a 2ª (segunda) via para a
unidade de análise e a 3ª (terceira) via para o proponente.
IV
Da
análise
do
Projeto
6.0 - Fica atribuída às entidades supervisionadas da SEC/PR, a seguir relacionadas, a
análise de projetos inclusos nas seguintes áreas e segmentos culturais:
A)
Instituto
Brasileiro
de
Arte
e
Cultura
IBAC:
A.a)
Artes
Cênicas:
teatro,
dança,
circo,
ópera,
mímica;
A.b) Produção Audiovisual: produção cinematográfica, discográfica, videográfica, rádio
e
televisão
educativas
de
caráter
não
comercial;
A.c)
Música;
A.d) Artes Plásticas e Visuais: artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia;
A.e) Patrimônio Cultural: projetos nos segmentos folclore e artesanato;
A.f)
Áreas
Integradas:
segmentos
múltiplos.
B)
Instituto
Brasileiro
do
Patrimônio
Cultural
IBPC:
B.a) Patrimônio Cultural: arqueológico, arquitetônico, artístico, científico, ecológico,
etnográfico, histórico, museológico, paisagístico, paleontológico e urbanístico, entre
outros.
B.b)
Patrimônio
Cultural:
museus.
C)
Fundação
Biblioteca
Nacional
FBN:
C.a) Patrimônio Cultural: bibliotecas, arquivos e demais acervos, livro e incentivo à
leitura.
D)
Fundação
Cultural
Palmares
FCP:
D.a) Patrimônio Cultural: projetos nos segmentos Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
E)
Fundação
Casa
de
Rui
Barbosa
FCRB:
E.a) Humanidades: literatura, inclusive obras de referência, línguas clássicas, línguas e
literatura vernáculas, principais línguas estrangeiras e respectivas culturas, história e
filosofia.
7.0 - Recebido o processo na unidade de análise, cabem a essa as seguintes
providências:
A) Preservar o número de protocolo que tomou o processo na Secretaria Executiva do
Sistema
PRONAC,
abstendo-se
de
formar
novos
autos;
B) Verificar a adequação do encaminhamento considerando o item 6 da presente
instrução;
B.a) Caso o encaminhamento necessite de correção, providenciá-la imediatamente,
anotando-se tal fato no protocolo e comunicando-se à Secretaria Executiva do Sistema
PRONAC.
C) Efetuar a apreciação do projeto e seus anexos, conforme delibere a autoridade
superior
da
entidade.
7.1 - Sempre que as ações dos projetos envolverem bens móveis ou imóveis tombados
pelos Poderes Públicos, deverá ser ouvido o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural IBPC.
7.2 - Sempre que os projetos forem apreciados por mais de uma unidade de análise ou
por mais de um técnico, deverá o parecer ser firmado por todos os pareceristas
envolvidos.
7.3 - Pode ser apontada pelo(s) parecerista(s) a necessidade da contratação de perito(s)
para a apreciação sobre o projeto, quer dirigido ao Mecenato quer ao FNC, fazendo juz

o referido perito à indenização das despesas com o deslocamento, quando houver, ao
«pró-labore»
e
à
ajuda
de
custos.
7.3.1 - A contratação de perito(s) é da responsabilidade das unidades de análise,
cabendo-lhes a execução financeira, mediante transferência de recursos do FNC,
conforme tabela de remuneração que for estabelecida,de comum acordo, pelos
Presidentes
das
entidades
supervisionadas.
7.3.2 - Serão cadastrados os peritos selecionados para, entre outros estudos e
levantamentos, impedir que recaiam duplamente sobre eles tarefas de peritagem e de
prestação de serviços técnicos para a elaboração dos projetos apresentados pelo
proponente.
7.4 - Os projetos de iniciativa própria das unidades de análise apresentados ao Comitê
Assessor do FNC, mediante proposta do respectivo Presidente, obedecerão à formatação
prevista no anexo I desta Instrução e estarão dispensados do respectivo parecer o qual
será
substituído
pela
apresentação
escrita
da
citada
autoridade.
8.0 - Para apreciação do projeto o(s) parecerista(s) utilizará(ão) o modelo de parecer,
conforme
consta
no
anexo
II
da
presente
Instrução.
9.0 - Emitido o parecer, quer positivo quer negativo, deve ele, obedecidas as instâncias
hierárquicas da entidade, ser encaminhado à Secretaria Executiva do Sistema PRONAC.
10.0 - A apreciação e o encaminhamento do parecer à Secretaria Executiva do Sistema
PRONAC serão efetuadas no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias.
10.1 - Este prazo ficará interrompido quando o projeto deixa de apresentar informações
essenciais para emissão de parecer, sendo retomado imediatamente após o recebimento
das
referidas
informações.
10.2 - No caso do item anterior, o proponente receberá comunicação formal referente
ao(s) campo(s) prejudicado(s), enviando-se cópia da mesma comunicação à Secretaria
Executiva do Sistema PRONAC, para os registros e controles pertinentes.
11.0 - Encaminhado o parecer à Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, a unidade
de análise conservará a 2ª (segunda) via do projeto e seus anexos, aos quais será juntada
uma
cópia
do
parecer.
V - Da Preparação dos processos para a Decisão Colegiada dos Órgãos Superiores do
PRONAC
12.0 -Recebido o parecer na Secretaria Executiva do Sistema PRONAC, será a ele
anexada a 1ª (primeira) via do projeto e atualizados os controles, preparando-se o
mesmo para sua inclusão, conforme a destinação, na pauta das reuniões colegiadas:
A) do Comitê Assessor do Fundo Nacional da Cultura-FNC; ou
B)
da
Comissão
Nacional
de
Incentivos
à
Cultura-CNIC.
12.1 - A preparação dos projetos para a decisão do Comitê Assessor do FNC obedecerá
às prioridades definidas pelo referido Comitê, à alocação mais adequada no Programa
de Trabalho do FNC e à indicação de elementos técnicos que comprovem sua
compatibilização e integração dos projetos na programação global da SEC/PR.
12.2 - A preparação dos projetos para a decisão da Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura - CNIC considerará as prioridades estabelecidas pelo colegiado e o
cumprimento
das
finalidades
e
objetivos
do
PRONAC.
VI - Da Decisão Colegiada dos Órgãos Superiores do PRONAC
13.0 - Os procedimentos de julgamento dos projetos serão estabelecidos em normas
próprias dos colegiados, podendo a decisão coletiva ser imediata, ou, caso necessário,
mediata, após parecer individual de membro do órgão colegiado, ficando a tramitação
aprazada em até 30 (trinta) dias do ingresso de cada projeto na pauta.
13.1 - No caso do FNC, a homologação por parte do Secretário da Cultura da

Presidência da República poderá ser efetivada durante a própria reunião do Comitê
Assessor
do
FNC
ou
após
esta.
VII
Da
Operacionalização
das
Decisões
14.0
Julgado
o
projeto,
terá
este
a
seguinte
tramitação:
A)
decisão
negativa:
A.a)
anotações
no
projeto;
A.b) comunicação ao proponente das razões da medida, esclarecendo-o, no caso do
Mecenato, sobre a possibilidade de recurso à CNIC, que deverá ser interposto no prazo
de
30
(trinta)
dias
do
recebimento
da
comunicação;
A.c) comunicação à unidade de análise para anotações no processo do proponente;
A.d) arquivamento do processo após decorrido o prazo, sem a iniciativa de recurso.
B)
decisão
positiva:
B.a)
anotações
no
projeto;
B.b)
comunicação
ao
proponente;
B.c) comunicação à unidade de análise para anotações no processo;
B.d)
encaminhamento
a
empenho
e
pagamento,
se
FNC;
ou
B.e) encaminhamento de resumo da aprovação ao Diário Oficial da União, se Mecenato;
B.f) comunicação ao órgão executivo da cultura, na respectiva Unidade Federada.
14.1 - No caso de recurso, deve ele ser dirigido à Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura - CNIC, a qual poderá ou não ouvir o mesmo técnico que emitiu o parecer na
primeira
fase
de
exame
do
processo.
14.2 - A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC tem prazo de 60 (sessenta)
dias
para
deliberar
sobre
o
recurso.
VIII
Das
Disposições
Gerais
15.0 - Cabe à Secretaria Executiva do Sistema PRONAC manter o Departamento de
Cooperação e Difusão da SEC/PR permanentemente informado dos projetos que
envolverem cooperação ou difusão internacional, competindo a esse Departamento
estabelecer a coordenação com o Ministério das Relações Exteriores.
16.0 - As unidades de análise do Sistema PRONAC implantarão estudos, análises e
estatísticas para alimentação de um banco de dados sobre custos culturais, considerando
as peculiaridades e especificidades de cada região geográfica e de cada linguagem
artístico-cultural.
17.0 - Os atos de descentralização administrativa praticados pelos Presidentes das
respectivas unidades de análise serão comunicados à Secretaria Executiva do Sistema
PRONAC, para os devidos controles da tramitação e dos prazos.
18.0 - As atribuições aqui definidas poderão ser delegadas a órgãos culturais das
Unidades Federadas, conforme atos jurídicos a serem acordados entre as partes
interessadas.
IX
Das
Disposições
Finais
e
Transitórias
19.0 - Os projetos que forem apresentados durante o prazo de 90 (noventa) dias das
publicação desta Instrução, organizados em modelo outro que não o constante do seu
anexo I, podem ser aceitos desde que sigam a organização geral prevista no citado
modelo.
20.0 - Os projetos apresentados durante o período anterior à aplicação desta instrução,
que se encontrem nos Departamentos da SEC/PR ou em outras unidades, serão
imediatamente encaminhados à Secretaria Executiva do Sistema PRONAC para as
devidas anotações, formação de processo, se for o caso, e envio à unidade de análise.
20.1 - A apreciação destas solicitações será emitida no formulário de parecer incluso no
anexo
II
desta
Instrução.

21.0 - Esta Instrução com seus anexos I e II entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
SÉRGIO PAULO ROUANET

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 13 DE JUNHO DE 1995
Dispõe sobre os procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação a
serem adotados na utilização dos benefícios fiscais instituídos pela Lei nº 8.313,
de 1991, alterada pela Lei nº 8.981, de 1995 e Medidas Provisórias nºs 998 e
1.003, de 1995.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA E O SECRETÁRIO
DA RECEITA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições e tendo em vista as disposições da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
regulamentada pelo Decreto nº 1.494, de 17 de maio de 1995, da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, das Medidas Provisórias nºs 998, de 19 de maio de 1995, e 1.003, de 19
de maio de 1995, e do Decreto nº 1.493, de 17 de maio de 1995, resolvem:
Art. 1º. Os incentivos de que trata a Lei nº 8.313, de 1991, alterada pela Lei nº 8.981, de
1995 e Medidas Provisórias nºs 998 e 1.003, de 1995, poderão ser usufruídos pelas
pessoas jurídicas ou pessoas físicas que efetuarem doações ou patrocínios em favor de
projetos
culturais.
Parágrafo
único.
Consideram-se:
I - doações: a transferência gratuita em caráter definitivo a pessoa física ou pessoa
jurídica de natureza cultural, sem fins lucrativos, de recursos financeiros, bens ou
serviços para a realização de projetos culturais, vedado o seu uso em publicidade para
divulgação das atividades objeto do respectivo projeto cultural;
II
patrocínios:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, a pessoa física ou jurídica de natureza
cultural, com ou sem fins lucrativos, de recursos financeiros para a realização de
projetos culturais, com finalidade promocional e institucional de publicidade;
b) a cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis, do patrimônio do
patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de projetos culturais por
pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos.
III - beneficiários: as pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural responsáveis por
projetos
culturais
devidamente
aprovados;
IV - incentivadores: os doadores e patrocinadores.
Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, os projetos culturais deverão ser
previamente aprovados pela Comissão Nacional de Incentivos à Cultura - CNIC e
homologados pelo titular da pasta da Cultura, observado o disposto na Lei 8.313, de
1991, no Decreto nº 1.494, de 1995, e nos atos para este fim baixados pelo Ministério da
Cultura.
Dos Benefícios Fiscais
Art. 3º. Para fins de fruição dos incentivos fiscais referidos no art. 1º, as pessoas
jurídicas e as pessoas físicas poderão deduzir do imposto de renda devido:
I - os recursos financeiros, correspondentes a doações ou patrocínios depositados
em conta corrente mantida especialmente para este fim e de movimentação
exclusiva do responsável pelo projeto cultural, em estabelecimento bancário de
sua livre escolha;

II - as doações ou patrocínios realizados sob a forma de prestação de serviços ou
de fornecimento de material de consumo, previstos como itens de despesas nos
respectivos projetos culturais, observados os preços praticados no mercado;
III - o valor correspondente aos bens móveis ou imóveis doados, observado o
disposto nos § 2º a 4º deste artigo;
IV - as despesas realizadas pelo proprietário ou titular da posse legítima de bens
tombados pelo Governo Federal, objetivando sua conservação, preservação ou
restauração, observados os §§ 1º a 4º do art. 18 do Decreto nº 1.494, de 1995, e
as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN;
V - o custo de cessão de uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do
patrocinador, cedidos ao responsável pela execução do projeto cultural,
observado o disposto no § 6º deste artigo.
§ 1º. As despesas de que trata o inciso IV são consideradas doações para efeito
de gozo do incentivo fiscal.
§ 2º. O valor dos bens móveis ou imóveis doados por pessoas físicas será:
a) em quantidade de Ufir, o valor constante da declaração do imposto de renda
do doador, convertido em reais pelo valor da Ufir vigente na data da doação;
b) no caso de bens adquiridos no mesmo ano da doação, o valor pago,
convertido em Ufir com base no seu valor vigente na data da aquisição ou de
cada pagamento, reconvertido para reais com base no valor da Ufir vigente na
data da doação.
§ 3º O valor dos bens móveis e imóveis doados por pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real será:
a) se integrante de seu ativo permanente, o constante de sua escrituração
comercial, convertido em quantidade de Ufir pelo seu valor vigente na data da
aquisição, reconvertido para reais com base no valor da Ufir vigente na data da
doação;
b) se não integrantes de seu ativo permanente, o do custo de sua aquisição ou
produção.
§ 4º. No caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, o valor dos bens móveis e imóveis doados:
I - se integrantes do seu ativo permanente, poderá ser atualizado monetariamente
com base nos índices fixados para correção monetária das demonstrações
financeiras, líquido da depreciação ou exaustão;
II - se não integrantes do seu ativo permanente, será o do custo de sua aquisição
ou produção.
§ 5º Quando as doações forem efetuadas por valor superior ao previsto nos §§ 2º
a 4º, deverá ser apurado o ganho de capital, com base na legislação vigente.
§ 6º O custo de cessão de uso de bens móveis ou imóveis deverá ser calculado
com base no preço de mercado que o proprietário deixaria de receber durante o
período de cessão do bem.
§ 7º Havendo dúvida quanto ao valor declarado, nas hipóteses dos incisos II e V
deste artigo, a Secretaria de Apoio à Cultura - SAC e a Secretaria da Receita
Federal - SRF poderão solicitar ao incentivador laudo técnico de avaliação,
assinado por três peritos.
§ 8º As transferências para efetivação das doações ou patrocínios realizadas na
forma prevista nesta Instrução Normativa não estão sujeitas ao recolhimento do
imposto de renda na fonte.
Art. 4º. As doações em espécie feitas em favor do Fundo Nacional de Cultura - FNC
gozarão dos incentivos fiscais previstos no art. 1º, desde que comprovados através de

recibo de depósito bancário e de declaração de recebimento firmada pelo donatário.
§ 1º O disposto no «caput» deste artigo aplica-se igualmente às despesas realizadas por
pessoas jurídicas na aquisição de ingressos para eventos de caráter cultural ou artístico,
para doação a seus empregados e dependentes legais, devidamente representados pelas
respectivas
organizações
de
trabalho
na
empresa.
§ 2º As despesas de que trata o parágrafo anterior serão objeto de acordo firmado entre
as partes e aprovado pelo Ministério da Cultura.
Pessoas Físicas
Art. 5º. As pessoas físicas poderão deduzir do imposto de renda devido na declaração de
rendimento anual os seguintes percentuais dos valores efetivamente destinados
no ano-calendário, a projetos culturais ou ao FNC:
I - oitenta por cento do somatório das doações;
II - sessenta por cento do somatório dos patrocínios.
§ 1º A dedução não poderá ultrapassar a dez por cento do imposto devido.
§ 2º O valor que ultrapassar o limite de dedutibilidade mencionado no parágrafo
anterior não poderá ser deduzido nas declarações posteriores, inclusive no caso
de projetos culturais de execução plurianual.
Pessoas Jurídicas
Art. 6º. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado
poderão deduzir do imposto de renda devido, os seguintes percentuais dos
valores efetivamente destinados, no período de apuração, a projetos culturais, ao
FNC ou na hipótese do § 1º do art. 4º:
I - quarenta por cento do somatório das doações;
II - trinta por cento do somatório dos patrocínios.
§ 1º A dedução não poderá ultrapassar a cinco por cento do imposto devido.
§ 2º O valor apurado poderá ser deduzido do imposto de renda devido no mês
em que forem efetuados as doações ou patrocínios, podendo o excedente ser
deduzido nos meses subseqüentes, até dezembro do mesmo ano.
§ 3º As pessoas jurídicas que, na declaração de rendimentos, submetem-se à
tributação com base no lucro real poderão deduzir o excedente de que trata o
parágrafo anterior nos meses subsequentes, até dezembro do mesmo ano, ou na
referida declaração.
§ 4º O valor que ultrapassar o limite anual, apurado na declaração de
rendimentos, não poderá ser deduzido do imposto devido em períodos
posteriores, inclusive no caso de projetos culturais de execução plurianual.
§ 5ºAs pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real mensal
somente poderão deduzir o valor das doações ou patrocínios no mês em que
forem efetuados.
Art. 7º. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão, ainda, deduzir,
como despesa operacional, o total das doações e patrocínios efetuados em cada período
de apuração do imposto, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.
Normas Comuns
Art. 8º. A pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural aprovado pela
CNIC deverá emitir comprovantes, sob a forma e modelo a ser definido pela
SAC, em favor do doador ou patrocinador, devidamente firmado em três vias,
que terão a seguinte destinação:
I - a primeira via deverá ser entregue ao doador ou patrocinador para efeito do
benefício fiscal;

II - a segunda via deverá ser encaminhada à SAC, no prazo de cinco dias após a
efetivação da operação;
III - a terceira via deverá ficar em poder do responsável pelo projeto cultural por
um prazo não inferior a cinco anos, para fins de fiscalização.
Parágrafo único. O comprovante deverá conter:
a) nome do projeto;
b) data da publicação de sua aprovação no Diário Oficial da União;
c) nome da pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto, número de sua
inscrição no CPF ou CGC e endereço completo;
d) tipo de operação (doação ou patrocínio);
e) valor da operação em reais, correspondente ao período da doação ou
patrocínio;
f) data da operação, no caso de contribuição em bens e serviços;
g) data do depósito bancário, nome do banco e número da conta bancária do
respnsável pelo projeto, no caso de contribuição em espécie;
h) nome do doador ou patrocinador, número de sua inscrição no CGC ou no CPF
e endereço completo;
i) assinatura do responsável pelo projeto ou, quando se tratar de pessoa jurídica,
de seu representante legal, indicando nome, cargo e CPF.
Art. 9º. Para efeito do disposto no art. 21 da Lei nº 8.313, de 1991:
I - as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos projetos culturais deverão
encaminhar, no prazo de 30 dias após a execução final do projeto, a respectiva prestação
de contas à SAC, que constará de informações sob forma e modelos a serem por esta
definidos,
contendo
os
seguintes
elementos:
a) relatório técnico sobre a execução do projeto e avaliação dos resultados;
b) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando todos os aportes,
inclusive sob a forma de bens e serviços, os rendimentos auferidos da aplicação dos
recursos
no
mercado
financeiro
e
possível
saldo;
c)
relação
de
pagamentos
de
qualquer
espécie;
d) relação de bens móveis e imóveis adquiridos, produzidos ou construídos;
e)
conciliação
bancária;
f) comprovante do recolhimento ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, de eventual
saldo
não
utilizado
na
execução
do
projeto.
II - os incentivadores confirmarão perante a SAC, em modelo definido por esta, as
informações prestadas pelos beneficiários de que trata o inciso anterior, indicando as
formas
utilizadas
de
incentivo
fiscal.
Parágrafo
único.
O
não
cumprimento
do
disposto:
a) no inciso I inabilitará o beneficiário, inclusive os sócios da pessoa jurídica, ao acesso
aos incentivos do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, pelo prazo de até
três anos, na forma do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.313, de 1991;
b) no inciso II sujeitará o incentivador ao recolhimento do imposto de renda que deixou
de ser pago, com os respectivos acréscimos legais.
Art. 10º. A pessoa física ou jurídica responsável pela execução de projetos culturais
deverá possuir controles próprios, onde registre, de forma destacada, a despesa e a
receita do projeto, bem como manter em seu poder todos os comprovantes e
documentos a ele relativos, pelo prazo de cinco anos, contado a partir da data do
recebimento das doações ou patrocínios.

Art. 11º. Os órgãos do Ministério da Cultura poderão realizar visitas de
acompanhamento a fim de verificar in loco a execução dos projetos, a fiel aplicação dos
recursos a eles destinados e o atingimento dos objetivos e metas fixados.
§ 1º A atribuição prevista no «caput» deste artigo pode ser delegada a entidades
públicas, da esfera municipal ou estadual, que se situem mais próximas do local onde
estiverem
sendo
aplicados
os
recursos.
§ 2º A CNIC será permanentemente informada dos resultados obtidos na execução dos
projetos, como forma de subsídio às avaliações anuais dos mecanismos da Lei de
Incentivo à Cultura.
Art. 12º. Com base nas informações de que tratam os arts. 8º e 9º, a SAC encaminhará
relatório à SRF para que esta proceda à fiscalização de que trata o art. 36 da Lei nº
8.313, de 1992.
Art. 13º. Constatado pela SRF dolo, fraude ou simulação, relacionados com os
incentivos de que trata esta Instrução Normativa, será aplicada aos infratores a multa
correspondente a duas vezes o valor da vantagem recebida (Lei nº 8.313/91, art. 38).
Parágrafo único. No caso de conluio, a multa de que trata o «caput» deste artigo será
aplicada ao doador ou patrocinador e ao beneficiário.
Art. 14º. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o responsável pelo projeto estará
sujeito ao recolhimento do imposto de renda que deixou de ser pago pelo incentivador,
com
os
respectivos
acréscimos
legais,
nos
casos
de:
I
incorreta
utilização
das
doações
e
patrocínios
recebidos;
II - não realização do projeto, sem justa causa e sem recolhimento ao FNC das doações
e
patrocínios
recebidos;
e
III - não realização do projeto, ainda que com justa causa, após esgotados os prazos
concedidos e sem recolhimento ao FNC das doações e patrocínios recebidos.
Parágrafo único. O doador ou patrocinador responde solidariamente com o responsável
pelo projeto.
Art. 15º. Somente poderão usufruir dos benefícios fiscais referidos nesta Instrução
Normativa, os incentivadores que obedecerem, para suas doações ou patrocínios, o
período definido pelas portarias de homologação do Ministério da Cultura, publicada no
Diário Oficial da União.
Art. 16º. Os benefícios previstos na Lei nº 8.313, de 1991, não excluem ou reduzem
outros benefícios e deduções em vigor.
Art. 17º. Os cálculos por parte do Ministério da Cultura do limite da renúncia fiscal
fixado anualmente pelo Presidente da República, para fins da aprovação de projetos
culturais, terão por base o valor efetivamente deduzido do imposto de renda devido nas
respectivas declarações dos doadores ou patrocinadores, informado pela SRF, a cada
exercício.
Art. 18º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Instrução Conjunta RF/SEC/PR nº 83, de 30
de junho de 1992.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001.
Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior
do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a criação de Fundos
de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a
legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1o Para fins desta Medida Provisória entende-se como:
I - obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem
som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos
processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou
transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou
difusão;
II - obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e
exibição seja prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um
meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem
em imagens em movimento, com ou sem som;
IV - obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente: aquela
cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra,
não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços
de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa
por assinatura;
V - obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que
atende a um dos seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1o,
registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no
País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços)
de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos;
(Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de
co-produção cinematográfica e em consonância com os mesmos.
c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o
Brasil não mantenha acordo de co-produção, assegurada a titularidade de, no mínimo,
40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora
brasileira e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos
brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos. (Incluída pela Lei nº 10.454,
de 13..5.2002)

VI - segmento de mercado: mercados de salas de exibição, vídeo doméstico em
qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa por
assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que
veiculem obras cinematográficas e videofonográficas;
VII - obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja
duração é igual ou inferior a quinze minutos;
VIII - obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja
duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX - obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja
duração é superior a setenta minutos;
X - obra cinematográfica ou videofonográfica seriada: aquela que, sob o mesmo
título, seja produzida em capítulos;
XI - telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com no mínimo
cinqüenta e no máximo cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira
exibição em meios eletrônicos.
XII - minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película
ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três) e no
máximo 26 (vinte e seis) capítulos, com duração máxima de 1.300 (um mil e trezentos)
minutos; (Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XIII - programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na
forma de canais ou de programações isoladas, destinado às empresas de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e
transmitidos por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;
(Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XIV - programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida
diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de
transmissão ou veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras,
destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou
de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som
e imagem; (Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XV - programação nacional: aquela gerada e disponibilizada, no território
brasileiro, pelos canais ou programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras ou
estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais
eletrônicos de som e imagem, que seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por
empresas sediadas no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou
veiculação; (Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XVI - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária: aquela cuja matriz
original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação
digital, cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos,
serviços, empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações,
administração pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza;
(Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XVII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira: aquela que
seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, observado o
disposto no § 1o, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais
de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Incluído pela
Lei nº 10.454, de 13..5.2002)

XVIII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no
exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, observado o disposto no § 1o, realizada por diretor brasileiro ou
estrangeiro residente no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção,
no mínimo, 1/3 (um terço) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há
mais de 5 (cinco) anos; (Incluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XIX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira adaptada:
aquela que não atende o disposto nos incisos XVII e XVIII, adaptada ao idioma
português ou às condições e necessidades comerciais ou técnicas de exibição e
veiculação no Brasil; (Icluído pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
XX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira de pequena
veiculação: aquela que seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na
ANCINE, observado o disposto no § 1o, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro
residente no País há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo,
2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3
(três) anos e cuja veiculação esteja restrita a Municípios que totalizem um número
máximo de habitantes a ser definido em regulamento; (Incluído pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
XXI - claquete de identificação: imagem fixa ou em movimento inserida no início
da obra cinematográfica ou videofonográfica contendo as informações necessárias à sua
identificação, de acordo com o estabelecido em regulamento. (Incluído pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)
§ 1o Para os fins do inciso V deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela
constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja maioria do
capital total e votante seja de titularidade direta ou indireta, de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o
poder decisório da empresa. (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
§ 2o Para os fins do disposto nos incisos XVII, XVIII e XX deste artigo, entende-se
por empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras, com sede e
administração no País, cuja maioria do capital seja de titularidade direta ou indireta de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de 5 (cinco) anos, os quais devem exercer de
fato e de direito o poder decisório da empresa. (Incluído pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
§ 3o Considera-se versão de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica,
a edição ampliada ou reduzida em seu tempo de duração, realizada a partir do conteúdo
original de uma mesma obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária, e
realizada sob o mesmo contrato de produção. (Incluído pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DO CINEMA
Art. 2o A política nacional do cinema terá por base os seguintes princípios gerais:
I - promoção da cultura nacional e da língua portuguesa mediante o estímulo ao
desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual nacional;
II - garantia da presença de obras cinematográficas e videofonográficas nacionais
nos diversos segmentos de mercado;
III - programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos
meios eletrônicos de comunicação de massa sob obrigatória e exclusiva
responsabilidade, inclusive editorial, de empresas brasileiras, qualificadas na forma do §
1o do art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, com a redação
dada por esta Lei. (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)

IV - respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais nacionais e estrangeiras.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO SUPERIOR DO CINEMA
Art. 3o Fica criado o Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado integrante da
estrutura da Casa Civil da Presidência da República, a que compete:
I - definir a política nacional do cinema;
II - aprovar políticas e diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria
cinematográfica nacional, com vistas a promover sua auto-sustentabilidade;
III - estimular a presença do conteúdo brasileiro nos diversos segmentos de
mercado;
IV - acompanhar a execução das políticas referidas nos incisos I, II e III;
V - estabelecer a distribuição da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica - CONDECINE para cada destinação prevista em lei.
Art. 4o O Conselho Superior do Cinema será integrado:
I - pelos Ministros de Estado:
a) da Justiça;
b) das Relações Exteriores;
c) da Fazenda;
d) da Cultura;
e) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) das Comunicações; e
g) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá.
II - por cinco representantes da indústria cinematográfica e videofonográfica
nacional, que gozem de elevado conceito no seu campo de especialidade, a serem
designados por decreto, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 1o O regimento interno do Conselho Superior do Cinema será aprovado por
resolução.
§ 2o O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 3o O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria simples de votos,
presentes, no mínimo, cinco membros referidos no inciso I deste artigo, dentre eles o
seu Presidente, que exercerá voto de qualidade no caso de empate, e três membros
referidos no inciso II deste artigo.
§ 4o Nos casos de urgência e relevante interesse, o Presidente poderá deliberar ad
referendum dos demais membros.
§ 5o O Presidente do Conselho poderá convidar para participar das reuniões
técnicos, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicos e privados.
CAPÍTULO IV
DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE
Seção I
Dos objetivos e competências
Art. 5o Fica criada a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, autarquia especial,
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, observado
o disposto no art. 62 desta Medida Provisória, órgão de fomento, regulação e
fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, dotada de autonomia
administrativa e financeira.
§ 1o A Agência terá sede e foro no Distrito Federal e escritório central na cidade do
Rio de Janeiro, podendo estabelecer escritórios regionais.
§ 2o O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
supervisionará as atividades da ANCINE, podendo celebrar contrato de gestão,
observado o disposto no art. 62.

Art. 6o A ANCINE terá por objetivos:
I - promover a cultura nacional e a língua portuguesa mediante o estímulo ao
desenvolvimento da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional em sua área
de atuação;
II - promover a integração programática, econômica e financeira de atividades
governamentais relacionadas à indústria cinematográfica e videofonográfica;
III - aumentar a competitividade da indústria cinematográfica e videofonográfica
nacional por meio do fomento à produção, à distribuição e à exibição nos diversos
segmentos de mercado;
IV - promover a auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica nacional
visando o aumento da produção e da exibição das obras cinematográficas brasileiras;
V - promover a articulação dos vários elos da cadeia produtiva da indústria
cinematográfica nacional;
VI - estimular a diversificação da produção cinematográfica e videofonográfica
nacional e o fortalecimento da produção independente e das produções regionais com
vistas ao incremento de sua oferta e à melhoria permanente de seus padrões de
qualidade;
VII - estimular a universalização do acesso às obras cinematográficas e
videofonográficas, em especial as nacionais;
VIII - garantir a participação diversificada de obras cinematográficas e
videofonográficas estrangeiras no mercado brasileiro;
IX - garantir a participação das obras cinematográficas e videofonográficas de
produção nacional em todos os segmentos do mercado interno e estimulá-la no mercado
externo;
X - estimular a capacitação dos recursos humanos e o desenvolvimento tecnológico
da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional;
XI - zelar pelo respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais nacionais e
estrangeiras.
Art. 7o A ANCINE terá as seguintes competências:
I - executar a política nacional de fomento ao cinema, definida na forma do art. 3o;
II - fiscalizar o cumprimento da legislação referente à atividade cinematográfica e
videofonográfica nacional e estrangeira nos diversos segmentos de mercados, na forma
do regulamento;
III - promover o combate à pirataria de obras audiovisuais;
IV - aplicar multas e sanções, na forma da lei;
V - regular, na forma da lei, as atividades de fomento e proteção à indústria
cinematográfica e videofonográfica nacional, resguardando a livre manifestação do
pensamento, da criação, da expressão e da informação;
VI - coordenar as ações e atividades governamentais referentes à indústria
cinematográfica e videofonográfica, ressalvadas as competências dos Ministérios da
Cultura e das Comunicações;
VII - articular-se com os órgãos competentes dos entes federados com vistas a
otimizar a consecução dos seus objetivos;
VIII - gerir programas e mecanismos de fomento à indústria cinematográfica e
videofonográfica nacional;
IX - estabelecer critérios para a aplicação de recursos de fomento e financiamento
à indústria cinematográfica e videofonográfica nacional;
X - promover a participação de obras cinematográficas e videofonográficas
nacionais em festivais internacionais;

XI - aprovar e controlar a execução de projetos de co-produção, produção,
distribuição, exibição e infra-estrutura técnica a serem realizados com recursos públicos
e incentivos fiscais, ressalvadas as competências dos Ministérios da Cultura e das
Comunicações;
XII - fornecer os Certificados de Produto Brasileiro às obras cinematográficas e
videofonográficas;
XIII - fornecer Certificados de Registro dos contratos de produção, co-produção,
distribuição, licenciamento, cessão de direitos de exploração, veiculação e exibição de
obras cinematográficas e videofonográficas;
XIV - gerir o sistema de informações para o monitoramento das atividades da
indústria cinematográfica e videofonográfica nos seus diversos meios de produção,
distribuição, exibição e difusão;
XV - articular-se com órgãos e entidades voltados ao fomento da produção, da
programação e da distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas dos
Estados membros do Mercosul e demais membros da comunidade internacional;
XVI - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Superior do Cinema;
XVII - atualizar, em consonância com a evolução tecnológica, as definições
referidas no art. 1o desta Medida Provisória.
Parágrafo único. A organização básica e as competências das unidades da
ANCINE serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.
Seção II
Da Estrutura
Art. 8o A ANCINE será dirigida em regime de colegiado por uma diretoria
composta de um Diretor-Presidente e três Diretores, com mandatos não coincidentes de
quatro anos.
§ 1o Os membros da Diretoria serão brasileiros, de reputação ilibada e elevado
conceito no seu campo de especialidade, escolhidos pelo Presidente da República e por
ele nomeados após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea "f" do inciso
III do art. 52 da Constituição Federal.
§ 2o O Diretor-Presidente da ANCINE será escolhido pelo Presidente da República
entre os membros da Diretoria Colegiada.
§ 3o Em caso de vaga no curso do mandato de membro da Diretoria Colegiada,
este será completado por sucessor investido na forma prevista no § 1o deste artigo, que o
exercerá pelo prazo remanescente.
§ 4o Integrarão a estrutura da ANCINE uma Procuradoria-Geral, que a
representará em juízo, uma Ouvidoria-Geral e uma Auditoria.
§ 5o A substituição dos dirigentes em seus impedimentos será disciplinada em
regulamento.
Art. 9o Compete à Diretoria Colegiada da ANCINE:
I - exercer sua administração;
II - editar normas sobre matérias de sua competência;
III - aprovar seu regimento interno;
IV - cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes aprovadas pelo Conselho
Superior de Cinema;
V - deliberar sobre sua proposta de orçamento;
VI - determinar a divulgação de relatórios semestrais sobre as atividades da
Agência;
VII - decidir sobre a venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do seu
patrimônio;
VIII - notificar e aplicar as sanções previstas na legislação;

IX - julgar recursos interpostos contra decisões de membros da Diretoria;
X - autorizar a contratação de serviço de terceiros na forma da legislação vigente;
XI - autorizar a celebração de contratos, convênios e acordos;
Parágrafo único. A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a presença de, pelo
menos, três diretores, dentre eles o Diretor-Presidente, e deliberará por maioria simples
de votos.
Art. 10. Compete ao Diretor-Presidente da ANCINE:
I - exercer a representação legal da agência;
II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV - exercer o voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações da Diretoria
Colegiada;
V - nomear, exonerar e demitir servidores e empregados;
VI - prover os cargos em comissão e as funções de confiança;
VII - aprovar editais de licitação e homologar adjudicações;
VIII - encaminhar ao órgão supervisor a proposta de orçamento da ANCINE;
IX - assinar contratos, acordos e convênios, previamente aprovados pela Diretoria
Colegiada;
X - ordenar despesas e praticar os atos de gestão necessários ao alcance dos
objetivos da ANCINE;
XI - sugerir a propositura de ação civil pública pela ANCINE, nos casos previstos
em lei;
XII - exercer a função de Secretário-Executivo do Conselho Superior do Cinema;
XIII - exercer outras atividades necessárias à gestão da ANCINE e à
implementação das decisões do Conselho Superior do Cinema.
Seção III
Das Receitas e do Patrimônio
Art. 11. Constituem receitas da ANCINE:
I e II revogados pela lei 11.437 de 2006
III - o produto da arrecadação das multas resultantes do exercício de suas
atribuições;
IV(Revogado pela Lei nº 11.437, de 2006).
V - o produto da execução da sua dívida ativa;
VI - as dotações consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos especiais,
créditos adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos;
VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
VIII - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua
propriedade;
IX - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas
previstas neste artigo;
X - produto da cobrança de emolumentos por serviços prestados;
XI - recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com
entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e internacionais;
XII - produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações,
inclusive para fins de licitação pública;
XIII(Revogado pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 12. Fica a ANCINE autorizada a alienar bens móveis ou imóveis do seu
patrimônio que não se destinem ao desempenho das funções inerentes à sua missão
institucional.

Seção IV
Dos Recursos Humanos
Art. 13 (Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)
Art. 14. A ANCINE poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos
nas áreas técnica, administrativa, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados,
observando-se a legislação em vigor.
Art. 15. A ANCINE poderá requisitar, com ônus, servidores de órgãos e entidades
integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quaisquer
que sejam as atribuições a serem exercidas.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA
Art. 16. Fica criado o Sistema de Informações e Monitoramento da Indústria
Cinematográfica e Videofonográfica, de responsabilidade da ANCINE, podendo para
sua elaboração e execução ser conveniada ou contratada entidade ou empresa
legalmente constituída.
Art. 17. Toda sala ou espaço de exibição pública destinada à exploração de obra
cinematográfica em qualquer suporte deverá utilizar o sistema de controle de receitas de
bilheteria, conforme definido em regulamento pela ANCINE.
Art. 18. As empresas distribuidoras, as programadoras de obras audiovisuais para
o segmento de mercado de serviços de comunicação eletrônica de massas por
assinatura, as programadoras de obras audiovisuais para outros mercados, conforme
assinalado na alínea e do Anexo I desta Medida Provisória, assim como as locadoras de
vídeo doméstico e as empresas de exibição, devem fornecer relatórios periódicos sobre
a oferta e o consumo de obras audiovisuais e as receitas auferidas pela exploração delas
no período, conforme normas expedidas pela Ancine. (Redação dada pela Lei nº 11.437,
de 2006).
Art. 19. As empresa distribuidoras e locadoras de obras cinematográficas para
vídeo, doméstico ou para venda direta ao consumidor, em qualquer suporte, deverão
emitir semestralmente relatório enumerando as obras cinematográficas brasileiras
distribuídas no período, número de obras estrangeiras e sua relação, número de cópias
distribuídas por título, conforme definido em regulamento, devendo estas informações
serem remetidas à ANCINE.
Art. 20. Poderá ser estabelecida, por lei, a obrigatoriedade de fornecimento
periódico de informações sobre veiculação ou difusão de obras cinematográficas e
videofonográficas para empresas operantes em outros segmentos de mercado além
daqueles indicados nos arts. 18 e 19.
Art. 21. As cópias das obras cinematográficas e videofonográficas destinadas à
venda, cessão, empréstimo, permuta, locação, exibição, com ou sem fins lucrativos, bem
como as obras cinematográficas e videofonográficas publicitárias deverão conter em seu
suporte marca indelével e irremovível com a identificação do detentor do direito autoral
no Brasil, com todas as informações que o identifiquem, conforme modelo aprovado
pela ANCINE e pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, sem
prejuízo do que trata a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e o Decreto no 2.894, 22
de dezembro de 1998.
Parágrafo único. No caso de obras cinematográficas e videofonográficas
publicitárias, a marca indelével e irremovível de que trata o caput e nas finalidades ali
previstas deverá constar na claquete de identificação. (Redação dada pela pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)

Art. 22. É obrigatório o registro das empresas de produção, distribuição, exibição
de obras cinematográficas e videofonográficas nacionais ou estrangeiras na ANCINE,
conforme disposto em regulamento.
Parágrafo único. Para se beneficiar de recursos públicos ou incentivos fiscais
destinados à atividade cinematográfica ou videofonográfica a empresa deve estar
registrada na ANCINE.
Art. 23. A produção no Brasil de obra cinematográfica ou videofonográfica
estrangeira deverá ser comunicada à ANCINE.
Parágrafo único. A produção e a adaptação de obra cinematográfica ou
videofonográfica estrangeira, no Brasil, deverão realizar-se mediante contrato com
empresa produtora brasileira, que será a responsável pela produção perante as leis
brasileiras.
Art. 24. Os serviços técnicos de cópia e reprodução de matrizes de obras
cinematográficas e videofonográficas que se destinem à exploração comercial no
mercado brasileiro deverão ser executados em laboratórios instalados no País.
Parágrafo único. As obras cinematográficas e videofonográficas estrangeiras estão
dispensadas de copiagem obrigatória no País até o limite de 6 (seis) cópias, bem como
seu material de promoção e divulgação nos limites estabelecidos em regulamento.
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Art. 25. Toda e qualquer obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária
estrangeira só poderá ser veiculada ou transmitida no País, em qualquer segmento de
mercado, após pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE, de que trata o art. 32. (Redação dada pela
pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Parágrafo único. A adaptação de obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária deverá ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na
ANCINE, de acordo com o regulamento. (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
Art. 26. A empresa produtora de obra cinematográfica ou videofonográfica com
recursos públicos ou provenientes de renúncia fiscal deverá depositar na Cinemateca
Brasileira ou entidade credenciada pela ANCINE uma cópia de baixo contraste,
interpositivo ou matriz digital da obra, para sua devida preservação.
Art. 27. As obras cinematográficas e videofonográficas produzidas com recursos
públicos ou renúncia fiscal, após decorridos dez anos de sua primeira exibição
comercial, poderão ser exibidas em canais educativos mantidos com recursos públicos
nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e nos canais referidos nas alíneas "b" a
"g" do inciso I do art. 23 da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e em
estabelecimentos públicos de ensino, na forma definida em regulamento, respeitados os
contratos existentes.
Art. 28. Toda obra cinematográfica e videofonográfica brasileira deverá, antes de
sua exibição ou comercialização, requerer à ANCINE o registro do título e o Certificado
de Produto Brasileiro - CPB. (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
§ 1o No caso de obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária
brasileira, após a solicitação do registro do título, a mesma poderá ser exibida ou
comercializada, devendo ser retirada de exibição ou ser suspensa sua comercialização,
caso seja constatado o não pagamento da CONDECINE ou o fornecimento de
informações incorretas. (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)

§ 2o As versões, as adaptações, as vinhetas e as chamadas realizadas a partir da
obra cinematográfica e videofonográfica publicitária original devem ser consideradas,
juntamente com esta, um só título, para efeito do pagamento da CONDECINE.
(Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Art. 29. A contratação de direitos de exploração comercial, de licenciamento,
produção, co-produção, exibição, distribuição, comercialização, importação e
exportação de obras cinematográficas e videofonográficas em qualquer suporte ou
veículo no mercado brasileiro, deverá ser informada à ANCINE, previamente à
comercialização, exibição ou veiculação da obra, com a comprovação do pagamento da
CONDECINE para o segmento de mercado em que a obra venha a ser explorada
comercialmente. (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Parágrafo único. No caso de obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária,
deverá ser enviado à ANCINE, o resumo do contrato firmado entre as partes, conforme
modelo a ser estabelecido em regulamento. (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
Art. 30. Para concessão da classificação etária indicativa de obras
cinematográficas e videofonográficas será exigida pelo órgão responsável a
comprovação do pagamento da CONDECINE no segmento de mercado a que a
classificação etária indicativa se referir.
Art. 31. A contratação de programação ou de canais de programação internacional,
pelas empresas prestadoras de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais
eletrônicos de som e imagem, deverá ser sempre realizada através de empresa brasileira
qualificada na forma do § 1o do art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, com a redação dada por esta Lei, ainda que o pagamento dos
montantes a esta referentes seja feito diretamente à empresa estrangeira pela empresa
brasileira que se responsabilizará pelo conteúdo da programação contratada, observando
os dispositivos desta Medida Provisória e da legislação brasileira pertinente. (Redação
dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Parágrafo único. As empresas brasileiras responsáveis pelo conteúdo da
programação dos canais dos serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, sejam eles gerados no Brasil ou no exterior, deverão fornecer à ANCINE sua
programação, incluindo títulos ou capítulos de obras seriadas e obras publicitárias,
conforme regulamento.
CAPÍTULO VI
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - CONDECINE terá por fato gerador a veiculação, a produção, o
licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins
comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas. (Vide Lei nº 10.454, de
13.5.2002)
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Art. 33. A CONDECINE será devida uma única vez a cada cinco anos para cada
segmento de mercado, por:
I - título ou capítulo de obra cinematográfica ou videofonográfica destinada aos
seguintes segmentos de mercado:

a) salas de exibição;
b) vídeo doméstico, em qualquer suporte;
c) serviço de radiodifusão de sons e imagens;
d) serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura;
e) outros mercados, conforme anexo.
II - título de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada
segmento de mercado a que se destinar;
§ 1o A CONDECINE corresponderá aos valores das tabelas constantes do Anexo I
a esta Medida Provisória.
§ 2o Na hipótese do parágrafo único do art. 32, a CONDECINE será determinada
mediante a aplicação de alíquota de onze por cento sobre as importâncias ali referidas.
§ 3o A CONDECINE referente às obras cinematográficas e videofonográficas
publicitárias será devida uma vez a cada 12 (doze) meses para cada segmento de
mercado em que a obra seja efetivamente veiculada. (Incluído pela pela Lei nº 10.454,
de 13..5.2002)
Art. 34. O produto da arrecadação da Condecine será destinado ao Fundo Nacional
da Cultura – FNC e alocado em categoria de programação específica denominada Fundo
Setorial do Audiovisual, para aplicação nas atividades de fomento relativas aos
Programas de que trata o art. 47 desta Medida Provisória. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
III – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 35. A CONDECINE será devida pelos seguintes sujeitos passivos:
I - detentor dos direitos de exploração comercial ou de licenciamento no País,
conforme o caso, para os segmentos de mercado previstos nas alíneas "a" a "e" do inciso
I do art. 33;
II - empresa produtora, no caso de obra nacional, ou detentor do licenciamento
para exibição, no caso de obra estrangeira, na hipótese do inciso II do art. 33;
III - o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega das
importâncias referidas no parágrafo único do art. 32.
Art. 36. A CONDECINE deverá ser recolhida à ANCINE, na forma do
regulamento: (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
I - na data do registro do título para os mercados de salas de exibição e de vídeo
doméstico em qualquer suporte, e serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura para as programadoras referidas no inciso XV do art. 1o da Medida Provisória
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em qualquer suporte, conforme Anexo I;
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
II - na data do registro do título para o mercado de serviços de radiodifusão de sons
e imagens e outros mercados, conforme Anexo I; (Redação dada pela pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)
III - na data do registro do título ou até o primeiro dia útil seguinte à sua
solicitação, para obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira,
estrangeira ou estrangeira adaptada para cada segmento de mercado, conforme Anexo I;
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
IV - na data do registro do título, para o mercado de serviços de radiodifusão de
sons e imagens e de comunicação eletrônica de massa por assinatura, para obra
cinematográfica e videofonográfica nacional, conforme Anexo I; (Redação dada pela
pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)

V - na data do pagamento, crédito, emprego ou remessa das importâncias referidas
no parágrafo único do art. 32; (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
VI - na data da concessão do certificado de classificação indicativa, nos demais
casos, conforme Anexo I. (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Art. 37. O não recolhimento da CONDECINE no prazo sujeitará o contribuinte às
penalidades e acréscimos moratórios previstos nos arts. 44 e 61 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
§ 1o A pessoa física ou jurídica que promover a exibição, transmissão, difusão
ou veiculação de obra cinematográfica ou videofonográfica que não tenha sido objeto
do recolhimento da CONDECINE responde solidariamente por essa contribuição.
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
§ 2o A solidariedade de que trata o § 1o não se aplica à hipótese prevista no
parágrafo único do art. 32. (Parágrafo incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Art 38. A administração da CONDECINE, inclusive as atividades de arrecadação,
tributação e fiscalização, compete à: (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
I - Secretaria da Receita Federal, na hipótese do parágrafo único do art. 32; (Inciso
incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
II - ANCINE, nos demais casos. (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Parágrafo único. Aplicam-se à CONDECINE, na hipótese de que trata o inciso I do
caput, as normas do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela pela
Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
Art. 39. São isentos da CONDECINE:
I - a obra cinematográfica e videofonográfica destinada à exibição exclusiva em
festivais e mostras, desde que previamente autorizada pela ANCINE;
II - a obra cinematográfica e videofonográfica jornalística, bem assim os eventos
esportivos;
III - as chamadas dos programas e a publicidade de obras cinematográficas e
videofonográficas veiculadas nos serviços de radiodifusão de sons e imagens, nos
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura e nos segmentos de
mercado de salas de exibição e de vídeo doméstico em qualquer suporte, bem como as
versões com diminuição do tempo de exibição ou substituição, apenas, do objeto
anunciado ou letreiros, as adaptações, as vinhetas e as chamadas realizadas a partir de
uma mesma obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária; (Redação dada
pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
IV - as obras cinematográficas ou videofonográficas publicitárias veiculadas em
Municípios que totalizem um número de habitantes a ser definido em regulamento;
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
V - a exportação de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras e a
programação brasileira transmitida para o exterior;
VI - as obras audiovisuais brasileiras, produzidas pelas empresas de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e empresas de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura, para exibição no seu próprio segmento de mercado ou quando
transmitida por força de lei ou regulamento em outro segmento de mercado, observado
o disposto no parágrafo único, exceto as obras audiovisuais publicitárias; (Redação dada
pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
VII - o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos
decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação a preço fixo, bem como qualquer montante referente a

aquisição ou licenciamento de qualquer forma de direitos, referentes à programação,
conforme definição constante do inciso XV do art. 1o; (Incluído pela pela Lei nº 10.454,
de 13..5.2002)
VIII - obras cinematográficas e videofonográficas publicitárias brasileiras de
caráter beneficente, filantrópico e de propaganda política; (Incluído pela pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)
IX - as obras cinematográficas e videofonográficas incluídas na programação
internacional de que trata o inciso XIV do art. 1o, quanto à CONDECINE prevista no
inciso I, alínea d do art. 33; (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
X - a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à
programação internacional, de que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a
programadora beneficiária desta isenção opte por aplicar o valor correspondente a 3%
(três por cento) do valor do pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da
entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias
relativas a rendimentos ou remuneração decorrentes da exploração de obras
cinematográficas ou videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
bem como qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma
de direitos, em projetos de produção de obras cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de longa, média e curta metragens de produção independente, de coprodução de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente, de telefilmes, minisséries, documentais, ficcionais, animações e de
programas de televisão de caráter educativo e cultural, brasileiros de produção
independente, aprovados pela ANCINE. (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
§ 1o As obras audiovisuais brasileiras, produzidas pelas empresas de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e empresas de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura, estarão sujeitas ao pagamento da CONDECINE se vierem a ser
comercializadas em outros segmentos de mercado. (Renumerado pela pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)
§ 2o Os valores correspondentes aos 3% (três por cento) previstos no inciso X do
caput deste artigo deverão ser depositados na data do pagamento, do crédito, do
emprego, da remessa ou da entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior das importâncias relativas a rendimentos decorrentes da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
em conta de aplicação financeira especial em instituição financeira pública, em nome do
contribuinte. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 3o Os valores não aplicados na forma do inciso X do caput deste artigo, após 270
(duzentos e setenta) dias de seu depósito na conta de que trata o § 2 o deste artigo,
destinar-se-ão ao FNC e serão alocados em categoria de programação específica
denominada Fundo Setorial do Audiovisual. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de
2006).
§ 4o Os valores previstos no inciso X do caput deste artigo não poderão ser
aplicados em obras audiovisuais de natureza publicitária. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
§ 5o A liberação dos valores depositados na conta de aplicação financeira especial
fica condicionada à integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos
recursos aprovados para a realização do projeto. (Parágrafo incluído pela pela Lei nº
10.454, de 13..5.2002)

§ 6o Os projetos produzidos com os recursos de que trata o inciso X do caput deste
artigo poderão utilizar-se dos incentivos previstos na Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993, e na Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, limitados a 95% (noventa e cinco
por cento) do total do orçamento aprovado pela Ancine para o projeto. (Redação dada
pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 40. Os valores da CONDECINE ficam reduzidos a:
I - vinte por cento, quando se tratar de obra cinematográfica ou videofonográfica
não publicitária brasileira;
II - trinta por cento, quando se tratar de:
a) obras audiovisuais destinadas ao segmento de mercado de salas de exibição que
sejam exploradas com até 6 (seis) cópias; (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de
13..5.2002)
b) obras cinematográficas e videofonográficas destinadas à veiculação em serviços
de radiodifusão de sons e imagens e cuja produção tenha sido realizada mais de vinte
anos antes do registro do contrato no ANCINE;
III (Revogado - vide Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
CAPÍTULO VII
DOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - FUNCINES
Art. 41. Os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional FUNCINES serão constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade
jurídica, e administrados por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil ou por agências e bancos de desenvolvimento. (Redação dada pela Lei
nº 11.437, de 2006).
§ 1o O patrimônio dos FUNCINES será representado por quotas emitidas sob a
forma escritural, alienadas ao público com a intermediação da instituição
administradora do Fundo.
§ 2o A administradora será responsável por todas as obrigações do Fundo,
inclusive as de caráter tributário.
Art. 42. Compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar, disciplinar e
fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos FUNCINES,
observadas as disposições desta Medida Provisória e as normas aplicáveis aos fundos de
investimento.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários comunicará a constituição
dos FUNCINES, bem como as respectivas administradoras à ANCINE.
Art. 43. Os recursos captados pelos FUNCINES serão aplicados, na forma do
regulamento, em projetos e programas que, atendendo aos critérios e diretrizes
estabelecidos pela ANCINE, sejam destinados a:
I - projetos de produção de obras audiovisuais brasileiras independentes realizadas
por empresas produtoras brasileiras; (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
II - construção, reforma e recuperação das salas de exibição de propriedade de
empresas brasileiras; (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
III - aquisição de ações de empresas brasileiras para produção, comercialização,
distribuição e exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, bem
como para prestação de serviços de infra-estrutura cinematográficos e audiovisuais;
(Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).

IV - projetos de comercialização e distribuição de obras audiovisuais
cinematográficas brasileiras de produção independente realizados por empresas
brasileiras; e (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
V - projetos de infra-estrutura realizados por empresas brasileiras. (Incluído pela
Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1o Para efeito da aplicação dos recursos dos Funcines, as empresas de
radiodifusão de sons e imagens e as prestadoras de serviços de telecomunicações não
poderão deter o controle acionário das empresas referidas no inciso III do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 2o Os Funcines deverão manter, no mínimo, 90% (noventa por cento) do seu
patrimônio aplicados em empreendimentos das espécies enumeradas neste artigo,
observados, em relação a cada espécie de destinação, os percentuais mínimos a serem
estabelecidos em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 3o A parcela do patrimônio do Fundo não comprometida com as aplicações de
que trata este artigo, será constituída por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo
Banco Central do Brasil.
§ 4o É vedada a aplicação de recursos de FUNCINES em projetos que tenham
participação majoritária de quotista do próprio Fundo.
§ 5o As obras audiovisuais de natureza publicitária, esportiva ou jornalística não
podem se beneficiar de recursos dos Funcines ou do FNC alocados na categoria de
programação específica Fundo Setorial do Audiovisual. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
§ 6o As obras cinematográficas e videofonográficas produzidas com recursos dos
FUNCINES terão seu corte e edição finais aprovados para exibição pelo seu diretor e
produtor responsável principal.
§ 7o Nos casos do inciso I do caput deste artigo, o projeto deverá contemplar a
garantia de distribuição ou difusão das obras. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de
2006).
§ 8o Para os fins deste artigo, aplica-se a definição de empresa brasileira constante
no § 1o do art. 1o desta Medida Provisória. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 44. Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2016, inclusive,
as pessoas físicas e jurídicas tributadas pelo lucro real poderão deduzir do imposto de
renda devido as quantias aplicadas na aquisição de cotas dos Funcines. (Redação dada
pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1o A dedução referida no caput deste artigo pode ser utilizada de forma
alternativa ou conjunta com a referida nos arts. 1o e 1o-A da Lei no 8.685, de 20 de julho
de 1993. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 2o No caso das pessoas físicas, a dedução prevista no caput deste artigo fica
sujeita ao limite de 6% (seis por cento) conjuntamente com as deduções de que trata o
art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Incluído pela Lei nº 11.437, de
2006).
§ 3o Somente são dedutíveis do imposto devido as quantias aplicadas na aquisição
de cotas dos Funcines: (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
I - pela pessoa física, no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
II - pela pessoa jurídica, no respectivo período de apuração de imposto. (Incluído
pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 45. A dedução de que trata o art. 44 incidirá sobre o imposto devido:

I - no trimestre a que se referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas que
apuram o lucro real trimestral;
II - no ano-calendário, para as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo
recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual.
III - no ano-calendário, conforme ajuste em declaração anual de rendimentos para a
pessoa física. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1o Em qualquer hipótese, não será dedutível a perda apurada na alienação das
cotas dos Funcines. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 2o A dedução prevista neste artigo está limitada a 3% (três por cento) do imposto
devido pelas pessoas jurídicas e deverá observar o limite previsto no inciso II do caput
do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
§ 3º (Revogado pela Lei n.º 11.347, de 2006)
§ 4o A pessoa jurídica que alienar as cotas dos Funcines somente poderá considerar
como custo de aquisição, na determinação do ganho de capital, os valores deduzidos na
forma do caput deste artigo na hipótese em que a alienação ocorra após 5 (cinco) anos
da data de sua aquisição. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 5o Em qualquer hipótese, não será dedutível a perda apurada na alienação das
quotas dos FUNCINES.
§ 6(Revogado pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 46. Os rendimentos e ganhos líquidos e de capital auferidos pela carteira de
FUNCINES ficam isentos do imposto de renda.
§ 1o Os rendimentos, os ganhos de capital e os ganhos líquidos decorrentes de
aplicação em FUNCINES sujeitam-se às normas tributárias aplicáveis aos demais
valores mobiliários no mercado de capitais.
§ 2o Ocorrendo resgate de quotas de FUNCINES, em decorrência do término do
prazo de duração ou da liquidação do fundo, sobre o rendimento do quotista, constituído
pela diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das quotas,
incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
CAPÍTULO VIII
DOS DEMAIS INCENTIVOS
Art. 47. Como mecanismos de fomento de atividades audiovisuais, ficam
instituídos, conforme normas a serem expedidas pela Ancine: (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
I-o
Programa
de
Apoio
ao
Desenvolvimento
do
Cinema
Brasileiro - PRODECINE, destinado ao fomento de projetos de produção independente,
distribuição, comercialização e exibição por empresas brasileiras; (Incluído pela Lei nº
11.437, de 2006).
II - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual
Brasileiro - PRODAV, destinado ao fomento de projetos de produção, programação,
distribuição, comercialização e exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção
independente; (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
III - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Cinema e do
Audiovisual - PRÓ-INFRA, destinado ao fomento de projetos de infra-estrutura técnica
para a atividade cinematográfica e audiovisual e de desenvolvimento, ampliação e
modernização dos serviços e bens de capital de empresas brasileiras e profissionais
autônomos que atendam às necessidades tecnológicas das produções audiovisuais
brasileiras. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

§ 1o Os recursos do PRODECINE poderão ser objeto de aplicação a fundo
perdido, nos casos específicos previstos no regulamento.
§ 2o A Ancine estabelecerá critérios e diretrizes gerais para a aplicação e a
fiscalização dos recursos dos Programas referidos no caput deste artigo. (Redação dada
pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 48. São fontes de recursos dos Programas de que trata o art. 47 desta
Medida Provisória: (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
I - percentual do produto da arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE;
II - o produto da arrecadação de multas e juros, decorrentes do descumprimento
das normas de financiamento pelos beneficiários dos recursos do PRODECINE;
III - a remuneração dos financiamentos concedidos;
IV - as doações e outros aportes não especificados;
V - as dotações consignadas nos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Art. 49. O abatimento do imposto de renda na fonte, de que o trata art. 3o da Lei no
8.685, de 1993, aplicar-se-á, exclusivamente, a projetos previamente aprovados pela
ANCINE, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 67.
Parágrafo único. A opção pelo benefício previsto no caput afasta a incidência do
disposto no § 2o do art. 33 desta Medida Provisória.
Art. 50. As deduções previstas no art. 1o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993,
ficam prorrogadas até o exercício de 2010 inclusive, devendo os projetos a serem
beneficiados por estes incentivos ser previamente aprovados pela ANCINE. (Redação
dada pela Lei nº 11.329, de 2006)
Art. 51 (Revogado pela Lei 11.347, de 2006)
Art. 52. A partir de 1o de janeiro de 2007, a alínea "a" do inciso II do art. 3o da Lei
no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passará a vigorar com a seguinte redação:
"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;" (NR)
Parágrafo único. O Conselho Superior do Cinema poderá antecipar a entrada em
vigor do disposto neste artigo.
Art. 53. O § 3o do art. 18 da Lei no 8.313, de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 18. ......................................................
....................................................................
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o, atenderão
exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e
preservação e difusão do acervo audiovisual; e
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial." (NR)
Art. 54. Fica instituído o Prêmio Adicional de Renda, calculado sobre as rendas de
bilheterias auferidas pela obra cinematográfica de longa metragem brasileira de

produção independente, que será concedido a produtores, distribuidores e exibidores, na
forma que dispuser o regulamento.
Art. 55. Por um prazo de vinte anos, contados a partir de 5 de setembro de 2001,
as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de
exibição pública comercial exibirão obras cinematográficas brasileiras de longa
metragem, por um número de dias fixado, anualmente, por decreto, ouvidas as entidades
representativas dos produtores, distribuidores e exibidores.
§ 1o A exibição de obras cinematográficas brasileiras far-se-á proporcionalmente,
no semestre, podendo o exibidor antecipar a programação do semestre seguinte.
§ 2o A ANCINE aferirá, semestralmente, o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 3o As obras cinematográficas e os telefilmes que forem exibidos em meios
eletrônicos antes da exibição comercial em salas não serão computados para fins do
cumprimento do disposto no caput.
Art. 56. Por um prazo de vinte anos, contados a partir de 5 de setembro de 2001,
as empresas de distribuição de vídeo doméstico deverão ter um percentual anual de
obras brasileiras cinematográficas e videofonográficas entre seus títulos, obrigando-se a
lançá-las comercialmente.
Parágrafo único. O percentual de lançamentos e títulos a que se refere este artigo
será fixado anualmente por decreto, ouvidas as entidades de caráter nacional
representativas das atividades de produção, distribuição e comercialização de obras
cinematográficas e videofonográficas.
Art. 57. Poderá ser estabelecido, por lei, a obrigatoriedade de veiculação de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente em outros
segmentos de mercado além daqueles indicados nos arts. 55 e 56.
CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES
Art. 58. As empresas exibidoras, as distribuidoras e locadoras de vídeo, deverão
ser autuadas pela ANCINE nos casos de não cumprimento das disposições desta Medida
Provisória.
Art. 59. O descumprimento da obrigatoriedade de que trata o art. 55 sujeitará o
infrator a uma multa correspondente a cinco por cento da renda média diária de
bilheteria, apurada no semestre anterior à infração, multiplicada pelo número de dias em
que a obrigatoriedade não foi cumprida.
Parágrafo único. Entende-se por renda média aquela obtida após a dedução da
arrecadação bruta de bilheteria do valor dos impostos municipais, estaduais, federais e
direitos autorais que incidirem sobre o valor do ingresso ao público.
Art. 60. O descumprimento ao disposto nos arts. 17 a 19, 21, 24 a 26, 28, 29, 31 e
56 desta Medida Provisória sujeita os infratores a multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na forma do regulamento.
§ 1° (Revogado pela Lei 11.347, de 2006)
§ 2o Caso não seja possível apurar o valor da receita bruta referido no caput por
falta de informações, a ANCINE arbitra-lo-á na forma do regulamento, que observará,
isolada ou conjuntamente, dentre outros, os seguintes critérios:
I - a receita bruta referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente;
II - a soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente,
existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
III - o valor do capital constante do último balanço patrimonial conhecido ou
registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado
monetariamente;

IV - o valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial
conhecido, atualizado monetariamente;
V - o valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - a soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos empregados e
das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem;
VII - a soma dos valores devidos no mês a empregados; e
VIII - o valor mensal do aluguel devido.
§ 3o Aplica-se, subsidiariamente, ao disposto neste artigo, as normas de
arbitramento de lucro previstas no âmbito da legislação tributária federal.
§ 4o Os veículos de comunicação que veicularem cópia ou original de obra
cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária, sem que conste na claquete de
identificação o número do respectivo registro do título, pagarão multa correspondente a
3 (três) vezes o valor do contrato ou da veiculação. (Parágrafo incluído pela Lei nº
10.454, de 13.5.2002)
Art. 61. O descumprimento dos projetos executados com recursos recebidos do
FNC alocados na categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do
Audiovisual e dos Funcines, a não-efetivação do investimento ou a sua realização em
desacordo com o estatuído implica a devolução dos recursos acrescidos de: (Redação
dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
I - juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulados mensalmente,
calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do recebimento dos recursos
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento;
II - multa de vinte por cento calculada sobre o valor total dos recursos.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 62. Durante os primeiros doze meses, contados a partir de 5 de setembro de
2001, a ANCINE ficará vinculada à Casa Civil da Presidência da República, que
responderá pela sua supervisão durante esse período.
Art. 63. A ANCINE constituirá, no prazo de vinte e quatro meses, a contar da data
da sua implantação, o seu quadro próprio de pessoal, por meio da realização de
concurso público de provas, ou de provas e títulos.
Art. 64. Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à sua instalação, a
ANCINE poderá requisitar, com ônus, servidores e empregados de órgãos e entidades
integrantes da administração pública.
§ 1o Transcorrido o prazo a que se refere o caput, somente serão cedidos para a
ANCINE servidores por ela requisitados para o exercício de cargos em comissão.
§ 2o Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à sua instalação, a
ANCINE poderá complementar a remuneração do servidor ou empregado público
requisitado, até o limite da remuneração do cargo efetivo ou emprego permanente
ocupado no órgão ou na entidade de origem, quando a requisição implicar em redução
dessa remuneração.
Art. 65. A ANCINE poderá efetuar, nos termos do art. 37, IX, da
Constituição, e observado o disposto na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
contratação por tempo determinado, pelo prazo de doze meses, do pessoal técnico
imprescindível ao exercício de suas competências institucionais. (Redação dada pela Lei
nº 10.682, de 28.5.2003)
§ 1o As contratações referidas no caput poderão ser prorrogadas, desde que sua
duração total não ultrapasse o prazo de vinte e quatro meses, ficando limitada sua

vigência, em qualquer caso, a 5 de setembro de 2005. (Redação dada pela Lei nº
10.682, de 28.5.2003)
§ 2o A remuneração do pessoal contratado temporariamente, terá como referência
os valores definidos em ato conjunto da Agência e do órgão central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.
§ 3o Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela Agência, o disposto nos
arts. 5o e 6o, no parágrafo único do art. 7o, nos arts. 8o, 9o, 10, 11,12 e 16 da Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.
Art. 66. Fica o Poder Executivo autorizado a: (Vide Decreto nº 4.456, de
4.11.2002)
I - transferir para a ANCINE os acervos técnico e patrimonial, as obrigações e os
direitos da Divisão de Registro da Secretaria para Desenvolvimento do Audiovisual do
Ministério da Cultura, bem como aqueles correspondentes a outras atividades atribuídas
à Agência por esta Medida Provisória;
II - remanejar, transpor, transferir, ou utilizar, a partir da instalação da ANCINE, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2001, consignadas ao
Ministério da Cultura, referentes às atribuições transferidas para aquela autarquia,
mantida a mesma classificação orçamentária, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, observado o disposto no § 2o do art. 3o da Lei no 9.995, de 25 de julho
de 2000, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de
despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso.
Art. 67. No prazo máximo de um ano, contado a partir de 5 de setembro de 2001,
deverá ser editado regulamento dispondo sobre a forma de transferência para a
ANCINE, dos processos relativos à aprovação de projetos com base nas Lei no 8.685, de
1993, e Lei no 8.313, de 1991, inclusive os já aprovados. (Regulamento)
Parágrafo único. Até que os processos referidos no caput sejam transferidos para a
ANCINE, a sua análise e acompanhamento permanecerão a cargo do Ministério da
Cultura.
Art. 68. Na primeira gestão da ANCINE, um diretor terá mandato de dois anos, um
de três anos, um de quatro anos e um de cinco anos, para implementar o sistema de
mandatos não coincidentes.
Art. 69. Cabe à Advocacia-Geral da União a representação nos processos judiciais
em que a ANCINE seja parte ou interessada, até a implantação da sua ProcuradoriaGeral.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura, por intermédio de sua Consultoria
Jurídica, promoverá, no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir de 5 de setembro
de 2001, levantamento dos processos judiciais em curso envolvendo matéria cuja
competência tenha sido transferida para a ANCINE, a qual o substituirá nos respectivos
processos.
Art. 70. A instalação da ANCINE dar-se-á em até cento e vinte dias, a partir de 5
de setembro de 2001 e o início do exercício de suas competências a partir da publicação
de sua estrutura regimental em ato do Presidente da República.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 71. É vedado aos empregados, aos requisitados, aos ocupantes de cargos
comissionados e aos dirigentes da ANCINE o exercício de outra atividade profissional,
inclusive gestão operacional de empresa, ou direção político-partidária, excetuados os
casos admitidos em lei.
Parágrafo único. No caso de o dirigente da ANCINE ser sócio-controlador de
empresa relacionada com a indústria cinematográfica e videofonográfica, fica a mesma

impedida de utilizar-se de recursos públicos ou incentivos fiscais durante o período em
que o dirigente estiver no exercício de suas funções.
Art. 72. Ficam criados para exercício na ANCINE os cargos comissionados
dispostos no Anexo II desta Medida Provisória.
Art. 73 (Revogado pela Lei 11.347)
Art. 74. O Poder Executivo estimulará a associação de capitais nacionais e
estrangeiros, inclusive por intermédio dos mecanismos de conversão da dívida externa,
para o financiamento a empresas e a projetos voltados às atividades de que trata esta
Medida Provisória, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Os depósitos em nome de credores estrangeiros à ordem do
Banco Central do Brasil serão liberados pelo seu valor de face, em montante a ser
fixado por aquele Banco.
Art. 75. Esta Medida Provisória será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 76. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no
2.219, de 4 de setembro de 2001.
Art. 77. Ficam revogados o inciso II do art. 11 do Decreto-Lei no 43, de 18 de
novembro de 1966, o Decreto-Lei no 1.900, de 21 de dezembro de 1981, a Lei no 8.401,
de 8 de janeiro de 1992, e a Medida Provisória no 2.219, de 4 de setembro de 2001.
Art. 78. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Silva do Amaral
Francisco Weffort
Pedro Parente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.9.2001
ANEXO I
Art. 33, inciso I:
a) MERCADO DE SALAS DE EXIBIÇÃO (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos
R$ 300,00
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
R$ 700,00
a 15 minutos e até 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
R$ 3.000,00
a 50 minutos
b) MERCADO DE VÍDEO DOMÉSTICO, EM QUALQUER SUPORTE (exceto
obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos
R$ 300,00
- Obra cinematográfica ou videofonográfica com duração
R$ 700,00
superior a 15 minutos e até 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica Com duração
superior a 50 minutos ou conjunto de obras audiovisuais de curta
Metragem e/ou média metragem gravadas num mesmo suporte
R$ 3.000,00
com duração superior a 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo
R$ 750,00
ou episódio)
c) MERCADO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS
(exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos
R$ 300,00

- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
a 15 minutos e até 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
a 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo
ou episódio)

R$ 700,00
R$ 3.000,00
R$ 750,00

d) MERCADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE
MASSA POR ASSINATURA QUANDO SE TRATAR DE PROGRAMAÇÃO
NACIONAL DE QUE TRATA O INCISO XV DO ART 1o (exceto obra publicitária)
(Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos
R$ 200,00
- obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 15
R$ 500,00
minutos e até 50 minutos
- obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior a 50
R$ 2.000,00
minutos
- obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo ou
R$ 450,00
episódio)
e) OUTROS MERCADOS (exceto obra publicitária)
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de até 15 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
a 15 minutos e até 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica de duração superior
a 50 minutos
- Obra cinematográfica ou videofonográfica seriada (por capítulo
ou episódio)

R$ 300,00
R$ 700,00
R$ 3.000,00
R$ 750,00

Art. 33, inciso II:
a) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA
BRASILEIRA FILMADA NO EXTERIOR PARA EXIBIÇÃO EM CADA
SEGMENTO DE MERCADO (Redação dada pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 28.000,00
filmada no exterior com pagamento simultâneo para todos os
segmentos de mercado
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 20.000,00
filmada no exterior, para o mercado de serviços de radiodifusão de
sons e imagens
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 6.000,00
filmada no exterior, para o mercado de serviços de comunicação
eletrônica de massa por assinatura, quando incluída em programação
nacional
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 3.500,00
filmada no exterior, para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer
suporte
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 3.500,00
filmada no exterior, para o mercado de salas de exibição
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 500,00

filmada no exterior para outros segmentos de mercado
b) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA
ESTRANGEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO
(Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 84.000,00
com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 70.000,00
para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 10.000,00
para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, quando incluída em programação nacional
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 6.000,00
para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 6.000,00
para o mercado de salas de exibição
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 1.000,00
para outros segmentos de mercado
c) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA
ESTRANGEIRA ADAPTADA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE
MERCADO (Incluído pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 50.000,00
adaptada com pagamento simultâneo para todos os segmentos de
mercado
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 45.000,00
adaptada para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e
imagens
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 8.000,00
adaptada para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura, quando incluída em programação nacional
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 5.000,00
adaptada para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 5.000,00
adaptada para o mercado de salas de exibição
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira
R$ 800,00
adaptada para outros segmentos de mercado
d) OBRA CINEMATOGRÁFICA OU VIDEOFONOGRÁFICA PUBLICITÁRIA
BRASILEIRA PARA EXIBIÇÃO EM CADA SEGMENTO DE MERCADO (Incluído
pela pela Lei nº 10.454, de 13..5.2002)
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
R$ 1.500,00
com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira,
R$ 1.000,00
para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira,
R$ 500,00
para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, quando incluída em programação nacional

- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira,
para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira,
para o mercado de salas de exibição
- obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira
para outros segmentos de mercado
ANEXO II
Quadro de cargos comissionados da ANCINE
DIREÇÃO
E
CD-I
CD-II
GERÊNCIA EXECUTIVA
E
CGE-I
CGE-II
CGE-III
CGE-IV
ASSESSORIA
E
CA-I
CA-II
CA-III
ASSISTÊNCIA
E
CAS-I
CAS-II
TÉCNICOS
E
CCT-V
CCT-IV
CCT-III
CCT-II
CCT-I
TOTAL

R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 100,00

1
3
4
12
10
6
8
6
6
8
8
8
12
10
12
12
126

DECRETO Nº 7.414, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição
cinematográficas brasileiras, e dá outras providências.

de

obras

audiovisuais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso VI do art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 55 da
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001,
DECRETA:
Art. 1o As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas ou
complexos de exibição pública comercial estão obrigadas a exibir, no ano de 2011,
obras cinematográficas brasileiras de longa metragem, no âmbito de sua programação,
observado o número mínimo de dias e a diversidade dos títulos fixados na tabela
constante do Anexo a este Decreto.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o caput abrange salas, geminadas
ou não, pertencentes à mesma empresa exibidora e que integrem espaços ou locais de
exibição pública comercial localizados em um mesmo complexo, conforme definido por
instrução normativa expedida pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE.
Art. 2o Os requisitos e condições de validade para o cumprimento da
obrigatoriedade de que trata este Decreto, bem como sua forma de comprovação, serão
disciplinados em instrução normativa estabelecida pela ANCINE.
Art. 3o A ANCINE, visando promover a auto-sustentabilidade da indústria
cinematográfica nacional e o aumento da produção, bem como da distribuição e da
exibição das obras cinematográficas brasileiras, regulará as atividades de fomento e
proteção à indústria cinematográfica nacional, podendo dispor sobre o período de
permanência dos títulos brasileiros em exibição em cada complexo em função dos
resultados obtidos.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 2010; 189o da Independência 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
João Luiz Silva Ferreira
ANEXO
Quantidade de salas do
complexo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota por Complexo

Número Mínimo de Títulos Diferentes

28
70
126
196
280
378
441
448
468

3
4
5
6
7
8
9
10
11

10
11
12
13

490
506
516
533

12
13
14
14

14

546

14

15

570

14

16

592

14

17

612

14

18

630

14

19

637

14

20

644
644 +7 dias por sala adicional do
complexo

14

Mais de 20 salas

14

DECRETO N.º 567 DE 11 DE JUNHO DE 1992
Regulamenta a Lei n° 8.401, de 8 de janeiro de 1992, que dispõe sobre controle da
autenticidade de cópias de obras audiovisuais em videograma, postas em comércio.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 32 da Lei n° 8.401, de 8
de janeiro de 1992,
DECRETA:
Art. 1° Para o cumprimento do disposto no art. 1° da Lei n° 8.401, de 8 de janeiro de
1992, o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria da Cultura da
Presidência da República (SEC/PR) serão assessorados pela Comissão de Cinema,
criada pelo Decreto n° 512, de 27 de abril de 1992, na elaboração de linhas de ação que
objetivem assegurar as condições de equilíbrio e competitividade para a obra
audiovisual brasileira, estimular sua produção, distribuição, exibição e divulgação no
Brasil e no exterior e colaborar para a preservação de sua memória e da documentação a
ela relativa.
Art. 2° Nos termos da Lei n° 8.401, de 1992, considera-se:
I - obra audiovisual aquela resultante da fixação de imagens, com ou sem som, que
tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-las, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
II - obra audiovisual de produção independente aquela cujo produtor majoritário não
é vinculado, direta ou indiretamente, a empresas concessionárias de serviços de
radiodifusão e cabodifusão de sons ou imagens em qualquer tipo de transmissão;
III - obra audiovisual cinematográfica ou obra cinematográfica aquela cuja matriz
original é uma película com emulsão fotossensível ou com emulsão magnética, com
definição equivalente ou superior a 1.200 linhas;
IV - obra audiovisual videofonográfica aquela cuja matriz original de reprodução é
uma película com emulsão magnética ou sinais eletrônicos digitalizados;
V - obra audiovisual de curta metragem aquela cuja duração é igual ou inferior a
quinze minutos;
VI - obra audiovisual de média metragem aquela cuja duração é superior a quinze
minutos e inferior a setenta minutos;
VII - obra audiovisual de longa metragem aquela cuja duração é superior a setenta
minutos;
VIII - obra audiovisual publicitária aquela que veicula mensagem comercial ou
institucional, independentemente de duração ou suporte.
Art. 3° À obra audiovisual brasileira, definida no art. 3° da Lei n° 8.401, de 1992,
será fornecido Certificado de Produto Brasileiro (CPB), expedido pela SEC/PR, na
forma das instruções a serem baixadas pelo Secretário da Cultura da Presidência da
República.
§ 1° Para efeito de expedição do Certificado de Produto Brasileiro (CPB), considerase regime de co-produção de que trata o inciso II do art. 3° da Lei n° 8.401, de 1992, a
realização de obra em função de acordos internacionais de co-produção
cinematográfica, dos quais o Brasil seja signatário, ou a realização de obras por meio de
contrato de co-produção, firmado entre empresas brasileiras e estrangeiras, cujas

cláusulas, segundo avaliação da Comissão de Cinema, assegurem a real participação da
empresa brasileira no projeto.
§ 2° O Certificado de Produto Brasileiro (CPB) valerá como Certificado de Origem,
para fins de exportação de obra audiovisual brasileira.
Art. 4° A concessão de vistos para produção no Brasil de obra audiovisual estrangeira
é da responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, por intermédio de sua rede
consular e diplomática, devendo instruções nesse sentido serem baixadas pelo
Ministério das Relações Exteriores e pela Secretaria da Cultura da Presidência da
República.
§ 1° As referidas autorizações somente poderão ser concedidas após apresentação à
repartição consular ou aos setores consulares das embaixadas, pela empresa estrangeira
interessada, de contrato firmado nos termos do parágrafo único do artigo 4° da Lei n°
8.401, de 1992, com empresa produtora brasileira de capital nacional, o qual explicite a
responsabilidade integral desta pelo cumprimento das normas brasileiras.
§ 2° A realização de obra audiovisual estrangeira deverá utilizar, pelo menos, um
terço de artistas e técnicos brasileiros em relação ao número total de artistas e técnicos
contratados para atuarem no País.
Art. 5° O Poder Executivo estimulará a associação de capitais nacionais e
estrangeiros, inclusive por meio dos mecanismos de conversão da dívida externa, para
financiamento a empresas e a projetos voltados para atividades de produção,
distribuição, exibição e divulgação no Brasil e no exterior de obra audiovisual brasileira,
preservação de sua memória e da documentação a ela relativa.
§ 1° Os depósitos em nome de credores estrangeiros à ordem do Banco Central do
Brasil serão liberados pelo seu valor de face, em montante a ser por ele fixado.
§ 2° O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ouvida a SEC/PR, baixará
as instruções necessárias à execução do disposto neste artigo.
Art. 6° O Sistema de Informações e Controle de Comercialização de Obras
Audiovisuais (Sicoa), previsto no art. 14 da Lei n° 8.401, de 1992, será elaborado por
entidades legalmente constituídas e representativas dos segmentos de produção,
distribuição, exibição e comercialização de obras audiovisuais, as quais terão prazo de
noventa dias, a contar da publicação deste decreto, para colocá-lo em execução.
Parágrafo único. As entidades responsáveis pelo SICOA deverão, no prazo de trinta
dias, contado da publicação deste decreto, submeter à SEC/PR o projeto da sua
implementação, custeio e execução, bem como o modelo de seus relatórios e do
conteúdo de suas estatísticas.
Art. 7° O projeto de que trata o artigo anterior deverá ser elaborado levando em
conta, entre outros, os seguintes parâmetros:
l - no que concerne ao cinema:
a) ser de âmbito nacional;
b) ser elaborado por entidades legalmente constituídas e representativas dos
segmentos de produção, distribuição e exibição de obras audiovisuais cinematográficas;
c) ser aplicável, ainda que em formas diferenciadas, a toda sala ou espaço de exibição
pública, independentemente de sua condição econômica ou da empresa à qual esteja
vinculada;
d) ser aplicável à exibição em qualquer suporte;
e) ter em vista a exatidão das informações;
f) considerar seu permanente aperfeiçoamento;
g) ser compatível com o desenvolvimento tecnológico que venha a ocorrer;
h) ser passível de fiscalização por meio dos segmentos da distribuição e produção
cinematográficas;

i) incluir, no sistema, o controle de receitas de bilheteria, e que este, a despeito de
quaisquer outros componentes, se constitua pela utilização de ingresso e de borderô
padronizados;
j) ser submetido à aprovação da SEC/PR o modelo do borderô padrão;
l) ser prevista a remessa semanal dos borderôs pelo segmento que gerência o sistema
aos segmentos que o fiscalizam, sendo garantido o acesso à informação aos
distribuidores, individualmente e em relação a cada obra.
II - no que concerne ao vídeo:
a) ser de âmbito nacional;
b) ser elaborado por entidades legalmente constituídas e representativas dos
segmentos de produção, distribuição e comercialização de obras audiovisuais
videofonográficas;
c) ser aplicável a qualquer quantidade de títulos e cópias em qualquer tipo de suporte
videofonográfico;
d) ser diferenciado conforme o mercado de distribuição;
e) ter em vista a exatidão das informações;
f) ser considerado seu permanente aperfeiçoamento;
g) ser compatível com o desenvolvimento tecnológico que venha a ocorrer;
h) ser passível de fiscalização por meio dos segmentos da produção e da distribuição
cinematográficas.
Art. 8° As entidades responsáveis pelo SICOA emitirão relatórios mensais e
divulgarão estatística que deverão ser encaminhados à SEC/PR.
Art. 9° Os contratos de produção, cessão de direitos de exploração comercial,
importação e exportação de obras audiovisuais em qualquer suporte ou veículo deverão
ser registrados na SEC/PR, ou em outro órgão ou entidade a quem essa atribuição for
delegada, ocasião em que será emitido para cada título e respectivo mercado um
certificado de registro.
§ 1° Os contratos de que trata este artigo deverão ser elaborados de forma a conter, no
mínimo, os seguintes elementos:
a) qualificação dos contratantes;
b) direitos e obrigações mútuas e com terceiros;
c) previsão de orçamento ou preço;
d) equipe técnica, se for o caso;
e) prazos e forma de pagamento;
f) vigência do contrato.
§ 2° O recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica, criada pelo Decreto-Lei n° 1.900, de 21 de dezembro de 1981, a ser
feito na forma e no momento previstos no inciso I do art. 6° do Decreto n° 512, de 27 de
abril de 1992, deverá ser comprovado no ato da solicitação do registro de que trata o
caput deste artigo.
§ 3° Quando, em caráter excepcional, a importação de um título estiver sendo feita
para simples apreciação, não definida ainda a real intenção de comercialização, poderá o
contribuinte solicitar o adiamento da comprovação do recolhimento da contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica, hipótese na qual a emissão do
certificado de registro, referente àquele título, será igualmente adiada.
§ 4° No caso de importação de obras audiovisuais, o registro de contrato precederá a
aprovação das guias de importação a elas referentes.
§ 5° Nos casos de controvérsia manifesta sobre o efetivo direito de distribuição
contratado, ainda que devidamente registrado o documento na forma deste artigo,
poderá o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento condicionar a aprovação de

guias de importação à apresentação, junto à SEC/PR, pelas contratantes, de documentos
adicionais que superem e dirimam as dúvidas surgidas.
Art. 10. Os serviços técnicos de copiagem e reprodução de matrizes de obras
cinematográficas, destinadas à exploração comercial no mercado brasileiro, deverão ser
executados em laboratórios instalados no País.
§ 1° As obras cinematográficas estrangeiras, consideradas de relevante interesse
artístico, ficam dispensadas da exigência de copiagem obrigatória no País, até o limite
de seis cópias, em qualquer formato ou sistema.
§ 2° As obras cinematográficas exibidas em qualquer festival internacional,
reconhecido pela Federação Internacional de Produtores de Filmes, serão
automaticamente consideradas de relevante interesse artístico e dispensadas da
exigência de copiagem obrigatória em laboratório instalado no País, até o limite de seis
cópias.
§ 3° A Comissão de Cinema definirá os critérios através dos quais serão consideradas
de relevante interesse artístico as obras cinematográficas estrangeiras não abrangidas
pelo parágrafo anterior.
Art. 11. A SEC/PR estabelecerá as normas sobre o processo de adaptação de que trata
o art. 22 da Lei n° 8.401, de 1992, imprescindível para a veiculação, no País, de obras
publicitárias importadas.
Art. 12. As empresas públicas de serviços de radiodifusão de sons e imagens
procurarão destinar vinte por cento do tempo de sua programação mensal à exibição de
obras audiovisuais brasileiras de longa, média e curta metragem, de produção
independente.
Art. 13. A Cinemateca Brasileira e outras entidades que vierem a ser credenciadas
pela SEC/PR poderão solicitar o depósito de obras audiovisuais brasileiras, relevantes
para a preservação da memória cultural nacional.
§ 1° O depósito a que se refere este artigo será efetuado por cópia, em perfeito estado,
da obra considerada relevante, que será adquirida pelo preço de custo de sua
reprodução.
§ 2° As cópias depositadas só poderão ser utilizadas, pela própria cinemateca ou por
entidades credenciadas, em atividades culturais sem fins lucrativos.
§ 3° O credenciamento a que alude o caput deste artigo será efetuado por portaria do
Secretário da Cultura da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da
União, ouvida a Comissão de Cinema.
Art. 14. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão depreciar em
24 cotas mensais o custo de aquisição ou construção de máquina e equipamentos
adquiridos no período de 1° de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 1993, utilizados
pelo adquirente para exibição, produção ou em laboratórios de imagens ou de estúdios
de som para obras audiovisuais.
Parágrafo único. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento baixará as
instruções necessárias à execução do disposto neste artigo.
Art. 15. As empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas ou locais de
exibição pública comercial deverão, pelo prazo de dez anos, contado do primeiro dia do
semestre seguinte à publicação deste decreto, exibir obras cinematográficas brasileiras
de longa metragem, em número de dias fixados anualmente por decreto do Poder
Executivo.
§ 1° As obras cinematográficas brasileiras serão exibidas proporcionalmente no
semestre, sendo permitido ao exibidor antecipar a programação do semestre seguinte.
§ 2° Os conjuntos de salas geminadas, programadas por uma mesma empresa,
poderão dar cumprimento ao disposto no caput deste artigo em condições que levem em

consideração tal peculiaridade, na forma que dispuser o decreto de que trata o § 6° deste
artigo.
§ 3° As entidades responsáveis pelo Sicoa apresentarão, semestralmente, à SEC/PR,
relatórios e estatísticas sobre o cumprimento do disposto neste artigo, na forma do art.
18 da Lei n° 8.401, de 1992.
§ 4° O não-cumprimento da obrigatoriedade de que trata este artigo, apontado pelo
Sicoa e aferido pela SEC/PR, sujeitará o infrator a multa, aplicada por esta,
correspondente ao valor de dez por cento da renda média diária de bilheteria, apurada
no semestre anterior à infração, multiplicada pelo número de dias em que a obrigação
não foi cumprida.
§ 5° O produto das multas, aplicadas na forma do parágrafo anterior, será revertido à
SEC/PR, para utilização exclusiva no fomento da atividade audiovisual.
§ 6° O Poder Executivo baixará, até 31 de dezembro de cada ano calendário, decreto
fixando o número de dias para exibição de obras cinematográficas brasileiras de longa
metragem, para o ano calendário seguinte.
Art. 16. As empresas de distribuição de vídeo doméstico ficam, na forma do art. 30 da
Lei n° 8.401, de 1992, obrigadas pelo prazo de dez anos, contado da publicação deste
decreto, a ter entre seus títulos disponíveis um percentual de obras audiovisuais
cinematográficas e videofonográficas brasileiras.
§ 1° O Poder Executivo fixará, até 30 de novembro de cada ano, o percentual de
obras audiovisuais cinematográficas e videofonográficas brasileiras que as empresas de
vídeo doméstico deverão ter entre seus títulos disponíveis no ano seguinte, após
audiência das entidades de caráter nacional representativas das atividades de
distribuição, produção e comercialização de obras audiovisuais cinematográficas e
videofonográficas que deverão manifestar unanimemente sua concordância com o
percentual fixado.
§ 2° No prazo de sessenta dias, contado da publicação deste decreto, o Poder
Executivo, observado o disposto no parágrafo anterior, fixará o percentual para o ano de
1992.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.
FERNANDO COLLOR
Célio Borja
Celso Láfer
Marcílio Marques Moreira

LEI No 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993.
Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Até o exercício fiscal de 2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias referentes a investimentos feitos na produção de
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a
aquisição de quotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas
obras, desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos
previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e os
projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do
Cinema - ANCINE. (Redação dada pela Lei nº 12.375, de 2010)
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas
subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto
devido pelas pessoas físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas
jurídicas. (Vide Lei 9.323, de 1996)
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para
as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater o
total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira de capital
nacional, poderão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura para
fruição dos incentivos fiscais de que trata o caput deste artigo.
Art. 1o-A. Até o ano-calendário de 2016, inclusive, os contribuintes poderão
deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes ao patrocínio à produção de
obras cinematográficas brasileiras de produção independente, cujos projetos tenham
sido previamente aprovados pela Ancine, do imposto de renda devido
apurado: (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e (Incluído pela Lei nº
11.437, de 2006).
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1o A dedução prevista neste artigo está limitada: (Incluído pela Lei nº 11.437, de
2006).
I - a 4% (quatro por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas e deve
observar o limite previsto no inciso II do art. 6o da Lei no9.532, de 10 de dezembro de
1997; e (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

II - a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas pessoas físicas, conjuntamente
com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 2o Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio: (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; e (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração de imposto. (Incluído
pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 3o As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata o
caput deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (Incluído pela Lei nº 11.437, de
2006).
§ 4o Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difusão,
preservação, exibição, distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa
brasileira poderão ser credenciados pela Ancine para fruição dos incentivos fiscais de
que trata o caput deste artigo, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.437, de
2006).
§ 5o Fica a Ancine autorizada a instituir programas especiais de fomento ao
desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para fruição dos incentivos fiscais
de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
§ 6o Os programas especiais de fomento destinar-se-ão a viabilizar projetos de
distribuição, exibição, difusão e produção independente de obras audiovisuais
brasileiras escolhidos por meio de seleção pública, conforme normas expedidas pela
Ancine. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
§ 7o Os recursos dos programas especiais de fomento e dos projetos específicos da
área audiovisual de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo poderão ser aplicados por meio
de valores reembolsáveis ou não-reembolsáveis, conforme normas expedidas pela
Ancine. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
§ 8o Os valores reembolsados na forma do § 7o deste artigo destinar-se-ão ao
Fundo Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação específica
denominada Fundo Setorial do Audiovisual. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
Art. 2º O art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de março de 1970, alterado pelo art.
1º do Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes
da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou por
sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte."
Art. 3o Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.089, de 1970, alterado pelo art. 2o desta Lei, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no
desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras de longa
metragem de produção independente, e na co-produção de telefilmes e minisséries
brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de
produção independente. (Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput deste artigo
terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício fiscal de que trata
este artigo. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo pagamento ou remessa o benefício
de que trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato ou por documento
especialmente constituído para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer título, de
direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e serviço
de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de quaisquer obras audiovisuais ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
brasileira, poderão beneficiar-se de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto
devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras
cinematográficas brasileira de longa-metragem de produção independente e na coprodução de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente de curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e
minisséries. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput
deste artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício fiscal de
que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, emprego, remessa, entrega
ou pagamento o benefício de que trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato
ou por documento especialmente constituído para esses fins. (Incluído pela Lei nº
11.437, de 2006).
Art. 4o O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos previstos nos arts. 1o, 1oA, 3o e 3o-A, todos desta Lei, depositará, dentro do prazo legal fixado para o
recolhimento do imposto, o valor correspondente ao abatimento em conta de aplicação
financeira especial, em instituição financeira pública, cuja movimentação sujeitar-se-á a
prévia comprovação pela Ancine de que se destina a investimentos em projetos de
produção de obras audiovisuais cinematográficas e videofonográficas brasileiras de
produção independente. (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
§ 1º As contas de aplicação financeira a que se refere este artigo serão abertas:
I - em nome do proponente, para cada projeto, no caso do art. 1o e do art. 1o-A,
ambos desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
II - em nome do contribuinte, do seu representante legal ou do responsável pela
remessa, no caso do art. 3o e do art. 3o-A, ambos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
III – em nome da Ancine, para cada programa especial de fomento, no caso do §
o
5 do art. 1o-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
§ 2o Os projetos a que se refere este artigo e os projetos beneficiados por recursos
dos programas especiais de fomento instituídos pela Ancine deverão atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 11.505, de 2007)
I - contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a 5% (cinco
por cento) do orçamento global aprovado, comprovados ao final de sua
realização; (Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
II - limite do aporte de recursos objeto dos incentivos previstos no art. 1o e no art.
o
1 -A, ambos desta Lei, somados, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e, para
o incentivo previsto no art. 3o e no art. 3o-A, ambos desta Lei, somados, é de R$

3.000.000,00 (três milhões de reais), podendo esses limites serem utilizados
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).
III - apresentação do projeto para aprovação da ANCINE, conforme
regulamento. (Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
§ 3o Os investimentos a que se refere este artigo não poderão ser utilizados na
produção de obras audiovisuais de natureza publicitária.(Redação dada pela Lei nº
10.454, de 13.5.2002)
§ 4o A liberação de recursos fica condicionada à integralização de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) dos recursos aprovados para realização do projeto. (Redação dada
pela Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
§ 5o A utilização dos incentivos previstos nesta Lei não impossibilita que o mesmo
projeto se beneficie de recursos previstos na Lei no8.313, de 23 de dezembro de 1991,
desde que enquadrados em seus objetivos, limitado o total destes incentivos a 95%
(noventa e cinco por cento) do total do orçamento aprovado pela ANCINE. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.454, de 13.5.2002)
Art. 5o Os valores não aplicados na forma dos arts. 1o e 1o-A, ambos desta Lei, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contado da data do início do 1o (primeiro) depósito
na conta de que trata o inciso I do § 1o do art. 4o, e, no caso dos arts. 3o e 3o-A, todos
desta Lei, após 180 (cento e oitenta) dias de seu depósito na conta de que trata o inciso
II do § 1o do art. 4o desta Lei, destinar-se-ão ao Fundo Nacional da Cultura e serão
alocados em categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do
Audiovisual, para aplicação em projetos de fomento à indústria cinematográfica
nacional, conforme normas expedidas pelo Comitê Gestor. (Redação dada pela Lei nº
11.437, de 2006).
Art. 6º O não-cumprimento do projeto a que se referem os arts. 1º, 3º e 5º desta lei
e a não-efetivação do investimento ou a sua realização em desacordo com o estatuído
implicam a devolução dos benefícios concedidos, acrescidos de correção monetária,
juros e demais encargos previstos na legislação do imposto de renda.
§ 1º Sobre o débito corrigido incidirá multa de cinqüenta por cento.
§ 2º No caso de cumprimento de mais de setenta por cento sobre o valor orçado do
projeto, a devolução será proporcional à parte não cumprida.
Art. 7º Os arts. 4º e 30 da Lei nº 8.401, de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4º ................................................................
§ 1º A produção e adaptação de obra audiovisual estrangeira, no Brasil, deverá realizarse mediante contrato com empresa produtora brasileira de capital nacional, e utilizar,
pelo menos, um terço de artistas e técnicos brasileiros.
§ 2º O Poder Executivo poderá reduzir o limite mínimo, a que se refere o parágrafo
anterior, no caso de produções audiovisuais de natureza jornalístico-noticiosa."
.......................................................................
Art. 30. Até o ano 2003, inclusive, as empresas distribuidoras de vídeo doméstico
deverão ter um percentual de obras brasileiras audiovisuais cinematográficas e
videofonográficas entre seus títulos, obrigando-se a lançá-las comercialmente.
§ 1º O percentual de lançamentos e títulos a que se refere este artigo será fixado
anualmente pelo Poder Executivo, ouvidas as entidades de caráter nacional
representativas das atividades de produção, distribuição e comercialização de obras
cinematográficas e videofonográficas.
......................................................................

Art. 8º Fica instituído o depósito obrigatório, na Cinemateca Brasileira, de cópia da
obra audiovisual que resultar da utilização de recursos incentivados ou que merecer
prêmio em dinheiro concedido pelo Governo Federal.
Parágrafo único. A Cinemateca Brasileira poderá credenciar arquivos ou
cinematecas, públicos ou privados, para o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 9º O Poder Executivo fiscalizará a efetiva execução desta lei no que se refere à
realização de obras audiovisuais e à aplicação dos recursos nela comprometidos.
Art. 10. Sem prejuízo das sanções de natureza administrativa ou fiscal, constitui
crime obter reduções de impostos, utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício
desta lei, punível com a pena de reclusão de dois a seis meses e multa de cinqüenta por
cento sobre o valor da redução.
§ 1º No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime o acionista ou o quotista
controlador e os administradores que para ele tenham concorrido, ou que dele se tenham
beneficiado.
§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos em função desta lei,
deixe de promover, sem justa causa, a atividade objeto do incentivo.
Art. 11. Fica sujeito à multa, que variará de 100 (cem) a 1.500 (um mil e
quinhentas) Ufir, sem prejuízo de outras sanções que couberem, aquele que descumprir
o disposto nos arts. 4º e 30 da Lei nº 8.401, de 1992, com a redação dada pelo art. 7º
desta lei.
Art. 12. É estimado o montante da renúncia fiscal decorrente desta lei no exercício
de 1993 em Cr$ 200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de cruzeiros).
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Fica revogado o art. 45 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962.
Brasília, 20 de julho de 1993; 172º da Independência e 105º da República.
ITAMAR FRANCO
Fernando Henrique Cardoso
Antônio Houaiss
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.7.1993

DECRETO Nº 6.304, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007.
Regulamenta a Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à
atividade audiovisual.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993, no art. 6o da Lei no 8.849, de 28 de janeiro de 1994, no art. 2o da Lei no 9.064, de
20 de junho de 1995, no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
no art. 10 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, nos arts. 41 a 46
da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, na Lei no 10.454, de 13 de
maio de 2002, na Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e nos arts. 5o e 6o da Lei no
11.505, de 18 de julho de 2007,
DECRETA:
Art. 1o Os mecanismos de fomento à atividade audiovisual reger-se-ão pelo
disposto neste Decreto.
CAPÍTULO I
DAS OBRAS AUDIOVISUAIS
o
Art. 2 Para os fins deste Decreto entende-se por:
I - obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem
som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos
processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou
transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou
difusão;
II - obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e
exibição seja prioritária e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um
meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem
em imagens em movimento, com ou sem som;
IV - obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente: aquela
cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre ela, não
tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de
radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por
assinatura;
V - obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que
atende a um dos seguintes requisitos:
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1o,
registrada na Agência Nacional do Cinema - ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro
ou estrangeiro residente no Brasil há mais de três anos, e utilizar para sua produção, no
mínimo, dois terços de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no País há mais de
cinco anos;
b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de
co-produção cinematográfica e em consonância com esses países;

c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o
Brasil não mantenha acordo de co-produção, assegurada a titularidade de, no mínimo,
quarenta por cento dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira, e
utilizar para sua produção, no mínimo, dois terços de artistas e técnicos brasileiros ou
residentes no Brasil há mais de três anos;
VI - segmento de mercado: mercados de salas de exibição, vídeo doméstico em
qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa por
assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que
veiculem obras cinematográficas e videofonográficas;
VII - obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja
duração é igual ou inferior a quinze minutos;
VIII - obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja
duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX - obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja
duração é superior a setenta minutos;
X - obra cinematográfica ou videofonográfica seriada: aquela que, sob o mesmo
título, seja produzida em capítulos;
XI - telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com, no mínimo,
cinqüenta e, no máximo, cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira
exibição em meios eletrônicos;
XII - minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película
ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, três e, no
máximo, vinte e seis capítulos e duração máxima de mil e trezentos minutos;
XIII - programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na
forma de canais ou de programações isoladas, destinado às empresas de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e
transmitidos por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;
XIV - programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida
diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de
transmissão ou veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras,
destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou
de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som
e imagem; e
XV - programação nacional: aquela gerada e disponibilizada, no território
brasileiro, pelos canais ou programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras ou
estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais
eletrônicos de som e imagem, que seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por
empresas sediadas no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou
veiculação.
§ 1o Para os fins do inciso V do caput, entende-se por empresa brasileira aquela
constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja maioria do
capital total e votante seja de titularidade, direta ou indireta, de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder
decisório da empresa.
§ 2o A ANCINE poderá expedir normas definindo o conceito de empresa
produtora audiovisual independente, bem como o conceito de associação ou vínculo

entre a empresa produtora e empresa do segmento de mercado de radiodifusão de sons e
imagens ou empresa do segmento de mercado de comunicação eletrônica de massa por
assinatura, visando estabelecer critérios para aplicação dos recursos advindos do
imposto sobre a renda, conforme disposto neste Decreto.
CAPÍTULO II
DOS INVESTIMENTOS
o
Art. 3 Até o exercício fiscal de 2010, inclusive, o contribuinte poderá deduzir do
imposto sobre a renda devido as quantias referentes a investimento em projeto
previamente aprovado pela ANCINE para:
I - a produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira de produção
independente; e
II - projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica, cujo projeto tenha sido apresentado por empresa
brasileira.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, somente são dedutíveis do imposto sobre a
renda devido os valores investidos:
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; e
II - pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real no respectivo período de apuração
de imposto.
§ 2o A dedução de que tratam o caput e o § 1o deste artigo fica limitada:
I - relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto sobre a renda devido
na declaração de ajuste anual, conjuntamente com as deduções relativas:
a) às contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
b) às contribuições realizadas efetivamente em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC, instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
c) ao patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos previamente
aprovados pelo Ministério do Esporte, de que trata o art. 1o da Lei no 11.438, de 29 de
dezembro de 2006;
d) ao patrocínio a projeto de produção de obras cinematográficas brasileiras de
produção independente, de que tratam os arts. 5o e 6o deste Decreto;
e) às quantias aplicadas na aquisição de quotas dos Fundos de Financiamento da
Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, de que trata o inciso I do § 2o do art.
22 deste Decreto;
II - relativamente à pessoa jurídica, a três por cento do valor do imposto sobre a
renda devido, antes do adicional, apurado com base:
a) no lucro estimado;
b) no lucro real trimestral; ou
c) no saldo do imposto devido no ajuste anual.
§ 3o No caso de pessoas jurídicas que efetuarem o recolhimento do imposto com
base no lucro estimado, o valor investido poderá ser deduzido do imposto devido no
mês em que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses subseqüentes até
dezembro do mesmo ano-calendário.
§ 4o Na hipótese do § 3o, se o valor investido deduzido durante o período de
apuração for superior ao calculado com base no imposto devido no ajuste anual, a

diferença deverá ser recolhida como imposto no mesmo prazo fixado para o pagamento
da quota única.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso II do § 2o, a pessoa jurídica poderá excluir
o total do investimento, efetuado na forma dos incisos I e II do caput, do lucro líquido
para a determinação do lucro real.
Art. 4o A dedução do imposto sobre a renda devido de que trata o art. 3o somente é
permitida aos investimentos realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em
lei, e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, mediante a aquisição
de quotas representativas de direitos de comercialização sobre as obras referidas no
inciso I do caput do art. 3o, caracterizadas por certificados de investimento.
§ 1o Os certificados de investimento a que se refere o caput são valores
mobiliários sujeitos ao regime da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, cabendo à
CVM a regulamentação quanto à forma de emissão, distribuição, negociação e
intermediação de tais certificados no mercado de capitais.
§ 2o A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas
subscritas representadas no certificado de investimento.
§ 3o Somente poderá usufruir do incentivo o investidor que estiver identificado no
certificado de investimento como primeiro adquirente.
§ 4o Os rendimentos ou ganhos auferidos no resgate ou na alienação dos
certificados de investimentos estão sujeitos à tributação do imposto sobre a renda na
forma da legislação aplicável à incidência na fonte, ao ganho de capital ou ao ganho
líquido em renda variável, conforme o caso.
CAPÍTULO III
DOS PATROCÍNIOS
o
Art. 5 Até o ano-calendário de 2016, inclusive, o contribuinte poderá deduzir do
imposto sobre a renda devido as quantias referentes a patrocínio a projeto previamente
aprovado pela ANCINE para:
I - a produção de obra audiovisual brasileira de produção independente; e
II - projetos específicos da área audiovisual de difusão, preservação, exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica, cujo projeto tenha sido apresentado por empresa
brasileira.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, somente são dedutíveis do imposto sobre a
renda devido as quantias despendidas a título de patrocínio:
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; e
II - pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real no respectivo período de apuração
do imposto.
§ 2o A dedução de que trata o caput fica limitada:
I - relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto sobre a renda devido
na declaração de ajuste anual, conjuntamente com as deduções relativas:
a) às contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
b) às contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do PRONAC;
c) ao patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos previamente
aprovados pelo Ministério do Esporte, de que trata o art. 1º da Lei nº 11.438, de 2006;
d) ao investimento de que tratam os art. 3o e 4o;

e) as quantias aplicadas na aquisição de quotas dos FUNCINES de que trata o
inciso I do § 2o do art. 22;
II - relativamente à pessoa jurídica, a quatro por cento do valor do imposto sobre a
renda devido, antes do adicional, apurado com base:
a) no lucro estimado;
b) no lucro real trimestral; ou
c) no saldo do imposto devido no ajuste anual.
§ 3o No caso de pessoas jurídicas que efetuarem o recolhimento do imposto com
base no lucro estimado, o valor investido poderá ser deduzido do imposto devido no
mês em que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses subseqüentes até
dezembro do mesmo ano-calendário.
§ 4o Na hipótese do § 3o, se o valor investido deduzido durante o período de
apuração for superior ao calculado com base no imposto devido no ajuste anual, a
diferença deverá ser recolhida como imposto no mesmo prazo fixado para o pagamento
da quota única.
§ 5o As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata
este artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
§ 6o Os recursos dos projetos específicos da área audiovisual de que trata o inciso
II do caput poderão ser aplicados por meio de valores reembolsáveis ou nãoreembolsáveis, conforme normas expedidas pela ANCINE.
§ 7o Os valores reembolsados na forma do § 6o destinar-se-ão ao Fundo Nacional
da Cultura - FNC e serão alocados em categoria de programação específica denominada
Fundo Setorial do Audiovisual.
CAPÍTULO IV
DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE FOMENTO
o
Art. 6 A ANCINE poderá instituir programas especiais de fomento ao
desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para fruição da dedução do imposto
sobre a renda, na forma do art. 5o.
§ 1o Os recursos destinados aos programas especiais de fomento serão aplicados
em projetos audiovisuais de distribuição, exibição, difusão e produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente, escolhidos por meio de seleção
pública, conforme normas expedidas pela ANCINE para cada programa.
§ 2o Os recursos dos programas especiais de fomento de que trata o § 1o poderão
ser aplicados por meio de valores reembolsáveis ou não-reembolsáveis, conforme
normas expedidas pela ANCINE.
§ 3o Os valores reembolsados na forma do § 2o destinar-se-ão ao FNC e serão
alocados em categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do
Audiovisual.
§ 4o Os parâmetros básicos para a aplicação dos valores não reembolsáveis e
reembolsáveis previstos no § 2o serão objetos de norma específica da ANCINE, ouvido
o Ministério da Fazenda.
CAPÍTULO V
DOS PROJETOS NÃO AMPARADOS PELA DEDUÇÃO
Art. 7o Os valores investidos ou patrocinados com a utilização dos recursos do
imposto sobre a renda , na forma dos arts. 3o a 6o, 10 e 11, não poderão ser utilizados em
favor de projeto de produção de obras audiovisuais de natureza publicitária.
CAPÍTULO VI

DO LIMITE DE APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS
Art. 8 Os projetos a que se referem os arts. 3o a 6o deverão atender
cumulativamente aos seguintes requisitos:
I - contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a cinco por
cento do orçamento global aprovado, comprovados ao final de sua realização; e
II - o somatório dos aportes de recursos objeto das deduções previstas nos arts. 3o a
6o é limitado a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
§ 1o A liberação de recursos fica condicionada à integralização de pelo menos
cinqüenta por cento dos recursos aprovados para realização do projeto.
§ 2o Os projetos de produção de obras cinematográficas de longa metragem
aprovados pela ANCINE, até 28 de dezembro de 2006, na forma do art. 25 de Lei no
8.313, de 1991, e do § 5o do art. 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, não se
sujeitarão ao disposto no inciso II do caput, sendo observado, como limite, o valor
autorizado no projeto aprovado até 28 de dezembro de 2006.
CAPÍTULO VII
DO DEPÓSITO EM CONTA ESPECIAL
o
Art. 9 O contribuinte que optar pelo uso da dedução prevista nos arts. 3o a 8o
depositará, dentro do prazo legal fixado para o recolhimento do imposto, o valor
correspondente à dedução do imposto em conta de aplicação financeira especial, em
instituição financeira pública, cuja movimentação sujeitar-se-á a prévia verificação pela
ANCINE de que o valor depositado se destina a investimentos em projetos de produção
de obras audiovisuais cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente.
§ 1o A conta de aplicação financeira a que se refere o caput será aberta:
I - em nome do proponente, para cada projeto, no caso dos arts. 3o a 5o,
permanecendo bloqueada até autorização expressa de movimentação, dada pela
ANCINE, de acordo com normas a serem por ela expedidas;
II - em nome da ANCINE, para cada programa especial de fomento, no caso do
art. 6o.
§ 2o A ANCINE expedirá documento específico, para efeito de comprovação
fiscal, da adesão do contribuinte ao programa especial de fomento, no ato do depósito
dos recursos na conta de que trata o inciso II do § 1o.
§ 3o A ANCINE expedirá normas complementares para cumprimento do disposto
no caput deste artigo.
CAPÍTULO VIII
DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE REMESSA AO EXTERIOR
Art. 10. Os contribuintes do imposto sobre a renda incidente nos termos do art. 13
do Decreto-Lei no 1.089, de 2 de março de 1970, poderão deduzir o valor
correspondente a setenta por cento do imposto sobre a renda devido para ser investido
no desenvolvimento de projetos, aprovados pela ANCINE, para a produção de obras
cinematográficas brasileiras de longa metragem de produção independente, e na coprodução de telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e de obras
cinematográficas brasileiras de produção independente.
Art. 11. Os contribuintes do imposto sobre a renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer título, de
direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e serviço
de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de quaisquer obras audiovisuais ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação
o

brasileira, poderão deduzir o valor correspondente a setenta por cento do imposto sobre
a renda devido para ser investido no desenvolvimento de projetos, aprovados pela
ANCINE, para a produção de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de
produção independente e na co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens,
documentários, telefilmes e minisséries.
Art. 12. A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que tratam os arts.
10 e 11 terá preferência na utilização dos recursos decorrentes da dedução neles
mencionados.
Parágrafo único. Para o exercício da preferência prevista no caput, o contribuinte
do imposto deverá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento o valor deduzido do imposto sobre a renda devido de
que trata o caput, em dispositivo do contrato ou por documento especialmente
constituído para esses fins.
CAPÍTULO IX
DO DEPÓSITO EM CONTA ESPECIAL
Art. 13. O contribuinte que optar pelo uso da dedução prevista nos arts. 10 e 11
depositará, dentro do prazo legal fixado para o recolhimento do imposto, o valor
correspondente à dedução do imposto em conta de aplicação financeira especial, em
instituição financeira pública, cuja movimentação sujeitar-se-á a prévia comprovação
pela ANCINE de que se destina a investimentos em projetos de produção de obras
audiovisuais cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção
independente.
Parágrafo único. A conta de aplicação financeira a que se refere o caput será
aberta em nome do contribuinte, do seu representante legal ou do responsável pela
remessa.
CAPÍTULO X
DO LIMITE DE APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS
Art. 14. Os projetos a que se referem os arts. 10 a 12 deverão atender
cumulativamente aos seguintes requisitos:
I - contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a cinco por
cento do orçamento global aprovado, comprovados ao final de sua realização; e
II - o somatório dos aportes de recursos objeto das deduções previstas nos arts. 10
e 11 é limitado a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
§ 1o A liberação de recursos fica condicionada à integralização de pelo menos
cinqüenta por cento dos recursos aprovados para realização do projeto.
§ 2o Os projetos de produção de obras cinematográficas de longa metragem
aprovados pela ANCINE, até 28 de dezembro de 2006, na forma do art. 25 da Lei no
8.313, de 1991, e do art. 18 deste Decreto, não se sujeitarão ao disposto no inciso II do
caput, sendo observado, como limite, o valor autorizado no projeto aprovado até 28 de
dezembro de 2006.
CAPÍTULO XI
DOS PROJETOS PRODUZIDOS EM CONTRAPARTIDA DA ISENÇÃO DA
CONDECINE
Art. 15. Os projetos produzidos com os recursos decorrentes da opção por aplicar
três por cento das importâncias relativas a rendimentos ou remuneração, pagos,
creditados, empregados, remetidos ou entregues aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, pela exploração no País de obras cinematográficas e

videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como qualquer
montante referente à aquisição ou licenciamento de qualquer forma de direitos, em
contrapartida da isenção da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE de que trata o inciso X do art. 39 da Medida
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, poderão utilizar-se da dedução relativa
ao investimento, na forma dos arts. 3o e 4o, ao patrocínio, na forma do art. 5o, e aos
programas especiais de fomento, na forma do art. 6o, limitado a noventa e cinco por
cento do total do orçamento aprovado pela ANCINE para o projeto.
§ 1o Poderão beneficiar-se da dedução que trata caput os projetos relativos à
produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa, média e
curta metragens de produção independente, de co-produção de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de produção independente, de telefilmes, minisséries,
documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter educativo e
cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela ANCINE.
§ 2o Os valores decorrentes da opção de aplicar três por cento das importâncias
relativas a rendimentos ou remuneração a que se refere o caput na produção de obras
mencionadas no § 1o deverão ser depositados na data do pagamento, do crédito, do
emprego, da remessa ou da entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, em conta de aplicação financeira especial em instituição financeira pública, em
nome do contribuinte.
§ 3o Os valores previstos no caput não poderão ser aplicados em obras
audiovisuais de natureza publicitária.
§ 4o A liberação dos valores depositados na conta de aplicação financeira especial
de que trata o § 2o fica condicionada à integralização de pelo menos cinqüenta por cento
dos recursos aprovados para a realização do projeto.
CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS RELACIONADOS ÀS
OBRAS REALIZADAS COM RECURSOS INCENTIVADOS
Art. 16. Para fins de fruição dos recursos incentivados pela empresa produtora de
obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente, a ANCINE poderá
estabelecer limitações e critérios à transferência de direitos das obras realizadas com
estes recursos.
CAPÍTULO XIII
DA NÃO-APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 17. Destinar-se-ão ao FNC, alocados em categoria de programação específica
denominada Fundo Setorial do Audiovisual, os valores relativos ao investimento (art.
3o), ao patrocínio (art. 5o), aos programas especiais de fomento (art. 6o), a investimentos
em projetos de produção de obras audiovisuais cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de produção independente (arts. 10 e 11), e aos projetos com os recursos
decorrentes da opção por aplicar três por cento das importâncias relativas a rendimentos
ou remuneração (art. 15), caso não sejam aplicados:
I - no prazo de quarenta e oito meses, contado da data do início do primeiro
depósito na conta de que trata o art. 9o;
II - após cento e oitenta dias de seu depósito na conta de que trata o art. 13;
III - após duzentos e setenta dias de seu depósito na conta de que trata o § 2o do
art. 15.
CAPÍTULO XIV
DA UTILIZAÇÃO DOS INCENTIVOS EM CONJUNTO COM A LEI No 8.313, DE
1991

Art. 18. O disposto nos arts. 3o a 15 não impossibilita que o mesmo projeto se
beneficie de recursos previstos na Lei no 8.313, de 1991, desde que enquadrados em
seus objetivos, limitado o total destes incentivos a noventa e cinco por cento do total do
orçamento aprovado pela ANCINE.
CAPÍTULO XV
Dos Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES
Art. 19. Os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional FUNCINES serão constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade
jurídica, e administrados por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil ou por agências e bancos de desenvolvimento.
§ 1o O patrimônio dos FUNCINES será representado por quotas emitidas sob a
forma escritural, alienadas ao público com a intermediação da instituição
administradora do Fundo.
§ 2o A administradora será responsável por todas as obrigações do Fundo,
inclusive as de caráter tributário.
Art. 20. Compete à CVM autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o
funcionamento e a administração dos FUNCINES, observadas as disposições da Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001, e as normas aplicáveis aos fundos de investimento.
Parágrafo único. A CVM comunicará à ANCINE a constituição dos FUNCINES,
bem como de suas respectivas administradoras.
Art. 21. Os recursos captados pelos FUNCINES serão aplicados em projetos e
programas que, atendendo aos critérios e diretrizes estabelecidos pela ANCINE, sejam
destinados a:
I - projetos de produção de obras audiovisuais brasileiras independentes realizadas
por empresas produtoras brasileiras;
II - construção, reforma e recuperação das salas de exibição de propriedade de
empresas brasileiras;
III - aquisição de ações de empresas brasileiras constituídas para produção de
obras audiovisuais brasileiras de produção independente, bem como para
comercialização, distribuição, exibição de obras audiovisuais e para prestação de
serviços de infra-estrutura cinematográficos e audiovisuais;
IV - projetos de comercialização e distribuição de obras audiovisuais
cinematográficas brasileiras de produção independente realizados por empresas
brasileiras; e
V - projetos de infra-estrutura realizados por empresas brasileiras.
§ 1o Para efeito da aplicação dos recursos dos FUNCINES, as empresas de
radiodifusão de sons e imagens e as prestadoras de serviços de telecomunicações não
poderão deter o controle acionário das empresas referidas no inciso III do caput.
§ 2o Os FUNCINES deverão manter, no mínimo, noventa por cento do seu
patrimônio aplicados em empreendimentos das espécies enumeradas no caput,
observados, em relação a cada espécie de destinação, os percentuais mínimos a serem
estabelecidos em ato expedido pela ANCINE, a qual também é responsável pela
aprovação prévia da política de investimentos dos FUNCINES e da sua respectiva faixa
de alocação de ativos por espécie de destinação.
§ 3o A parcela do patrimônio do Fundo não comprometida com as aplicações de
que trata o caput será constituída por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo
Banco Central do Brasil.
§ 4o É vedada a aplicação de recursos de FUNCINES em projetos que tenham
participação majoritária de quotista do próprio Fundo.

§ 5o As obras audiovisuais de natureza publicitária, esportiva ou jornalística não
podem se beneficiar de recursos dos FUNCINES ou do FNC alocados na categoria de
programação específica Fundo Setorial do Audiovisual.
§ 6o Nos casos do inciso I do caput, o projeto deverá contemplar a garantia de
distribuição ou difusão das obras.
Art. 22. Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2016, inclusive,
as pessoas físicas e jurídicas tributadas pelo lucro real poderão deduzir do imposto sobre
a renda devido as quantias aplicadas na aquisição de quotas dos FUNCINES.
§ 1o Somente são dedutíveis do imposto devido as quantias aplicadas na aquisição
de quotas dos FUNCINES:
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; e
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração do imposto.
§ 2o A dedução de que trata o caput fica limitada:
I - relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto devido na declaração
de ajuste anual, conjuntamente com as deduções relativas:
a) às contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA;
b) às contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do PRONAC;
c) ao patrocínio ou doação a projetos desportivos e paradesportivos previamente
aprovados pelo Ministério do Esporte, de que trata o art. 1o da Lei no 11.438, de 2006;
d) ao investimento de que tratam os art. 3o e 4o;
e) ao patrocínio a projeto de produção de obras cinematográficas brasileiras de
produção independente de que tratam os arts. 5o e 6o;
II - relativamente à pessoa jurídica, a três por cento do valor do imposto sobre a
renda devido, antes do adicional, apurado com base:
a) no lucro estimado;
b) no lucro real trimestral; ou
c) no saldo do imposto devido no ajuste anual.
§ 3o No caso de pessoas jurídicas que efetuarem o recolhimento do imposto com
base no lucro estimado, o valor investido poderá ser deduzido do imposto devido no
mês em que foi aplicado, podendo o excedente ser deduzido nos meses subseqüentes até
dezembro do mesmo ano-calendário.
§ 4o Na hipótese do § 3o, se o valor investido deduzido durante o período de
apuração for superior ao calculado com base no imposto devido no ajuste anual, a
diferença deverá ser recolhida como imposto no mesmo prazo fixado para o pagamento
da quota única.
§ 5o As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor total das quantias aplicadas
na aquisição de quotas dos FUNCINES de que trata o caput para fins de determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 6o A pessoa jurídica que alienar as quotas dos FUNCINES somente poderá
considerar como custo de aquisição, na determinação do ganho de capital, os valores
deduzidos na forma do caput na hipótese em que a alienação ocorra após cinco anos da
data de sua aquisição.
§ 7o Em qualquer hipótese, não será dedutível a perda apurada na alienação das
quotas dos FUNCINES.

§ 8o Os rendimentos e ganhos líquidos e de capital auferidos pela carteira de
FUNCINES ficam isentos do imposto de renda.
§ 9o Os rendimentos, os ganhos de capital e os ganhos líquidos decorrentes de
aplicação em FUNCINES sujeitam-se às normas tributárias aplicáveis aos demais
valores mobiliários no mercado de capitais.
§ 10. Ocorrendo resgate de quotas de FUNCINES, em decorrência do término do
prazo de duração ou da liquidação do Fundo, sobre o rendimento do quotista,
constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das
quotas, incidirá imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
CAPÍTULO XVI
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
Art. 23. Poderá constar dos orçamentos das obras cinematográficas e audiovisuais
nacionais que utilizam das deduções do imposto sobre a renda devido previstas neste
Decreto, no montante de até dez por cento do total aprovado, a remuneração dos
serviços de gerenciamento e execução do respectivo projeto por empresas produtoras
cinematográficas brasileiras, na forma a ser estabelecida em ato da ANCINE.
§ 1o No caso de terceirização dos serviços a que se refere o caput, seus
pagamentos deverão ser comprovados nas prestações de contas com notas fiscais ou
recibos das empresas contratadas, acompanhados dos comprovantes de recolhimento
dos tributos e contribuições correspondentes.
§ 2o A empresa produtora de projeto de obra audiovisual aprovado pela ANCINE
antes da promulgação da Lei no 11.437, de 2006, que não esteja em fase de prestação de
contas final, e cujo Certificado de Produto Brasileiro não tenha sido solicitado, poderá
requerer a inclusão da remuneração de que trata o caput, mediante redimensionamento
do orçamento do projeto, desde que este não ultrapasse o limite dos recursos decorrentes
das deduções do imposto sobre a renda fixado neste Decreto.
CAPÍTULO XVII
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À ANCINE
Art. 24. Os exploradores de atividades audiovisuais deverão prestar informações à
ANCINE quanto aos contratos de co-produção, cessão de direitos de exploração
comercial, exibição, veiculação, licenciamento, distribuição, comercialização,
importação e exportação de obras audiovisuais realizadas com recursos previstos nos
arts. 3o, 4o, 5o, 6o, 10, 11, 15 e 22 ou originários de ações de fomento direto, conforme
normas expedidas pela ANCINE.
CAPÍTULO XVIII
DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS
Art. 25. O não-cumprimento do projeto aprovado com recursos referidos nos arts.
3o, 5o, 6o, 10, 11 e 22 e a não efetivação do investimento ou a realização do projeto em
desacordo com o estatuído neste Decreto implicam a devolução desses recursos à União
por parte da empresa proponente do projeto, com incidência de juros de mora e multa de
mora de cinqüenta por cento.
§ 1o Os juros de mora, de que trata o caput, equivalentes à variação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, são calculados a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao do vencimento do imposto sobre a renda cuja parcela foi destinada aos
projetos de que trata este Decreto até o mês anterior ao da devolução dos recursos e de
um por cento no mês da devolução de tais recursos.
§ 2o No caso de cumprimento de mais de setenta por cento sobre o valor orçado
do projeto, a devolução de que trata este artigo será proporcional à parte não cumprida.

§ 3o Caso os recursos recebidos, com os acréscimos previstos neste artigo, não
sejam devolvidos, o responsável pelo projeto, assegurada a ampla defesa, será inscrito
no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin,
conforme prevê a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
CAPÍTULO XIX
DA FALTA DE INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Art. 26. A falta ou insuficiência do recolhimento do imposto sobre a renda pela
realização das deduções em desacordo com o estatuído nos arts. 3o, 5o, 10, 11 e 22
implica lançamento de ofício do imposto não recolhido ou da diferença, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, conforme previsto na legislação do imposto sobre a
renda.
CAPÍTULO XX
DAS INFRAÇÕES COMETIDAS NAS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS
Art. 27. Em caso de descumprimento das determinações constantes deste Decreto,
serão consideradas as seguintes sanções administrativas restritivas de direito, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste Decreto e nos arts. 13 e 15 da Lei nº 11.437,
de 2006:
I - perda ou suspensão de participação nos programas do FNC alocados em
categoria de programação específica denominada Fundo Setorial do Audiovisual;
II - perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em instituições
financeiras públicas;
III - proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até dois
anos; e
IV - suspensão ou proibição de fruir dos recursos referidos nos arts. 3o, 5o, 6o, 10,
11 e 22 advindos de legislação federal para fomento à cultura ou ao setor audiovisual,
pelo período de até dois anos.
CAPÍTULO XXI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Observados os limites específicos e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, o total das deduções de que tratam o art. 26 da Lei no
8.313, de 1991, e os arts. 3o, 5o e 22 deste Decreto não poderá exceder a quatro por
cento do imposto devido pela pessoa jurídica, antes do adicional.
Art. 29. A ANCINE fiscalizará a efetiva execução deste Decreto no que se refere à
realização das obras audiovisuais e aplicação dos recursos nelas comprometidos,
aplicando, quando for o caso, as sanções previstas no art. 27.
Parágrafo único. O produto das multas aplicadas na forma do caput deste artigo
será revertido para utilização exclusiva na atividade audiovisual.
Art. 30. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fiscalizará, no âmbito de suas
atribuições, a execução deste Decreto, cabendo-lhe a aplicação da multa prevista no art.
26.
Parágrafo único. Para efeito do caput, a ANCINE enviará as informações
necessárias à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 31. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ANCINE expedirão, no
âmbito de suas competências, as normas necessárias para a aplicação do disposto neste
Decreto.
Art. 32. Fica revogado o Decreto no 974, de 8 de novembro de 1993.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
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