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CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES E DOS LIMITES
SEÇÃO I
DO PRINCÍPIO DA NÃO CONCENTRAÇÃO
Art. 4º Para o cumprimento do princípio da não concentração, disposto no § 8º
do art. 19 da Lei nº 8.313, de 1991, serão adotados:
I - limites de quantidades e valores homologados para captação por
proponente:
a) para Empreendedor Individual (EI), com enquadramento Microempreendedor
Individual (MEI), e para pessoa física, até 4 (quatro) projetos ativos, totalizando R$
1.000.000,00 (um milhão de reais);
b) para os demais enquadramentos de Empreendedor Individual (EI), até 8 (oito)
projetos ativos, totalizando R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); e
c) para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedades
Limitadas (Ltda.) e demais pessoas jurídicas, até 16 (dezesseis) projetos ativos, totalizando
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
d) o valor homologado para captação por projeto fica limitado em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), respeitando-se as exceções.
II - o custo per capita, ou seja o Valor por Pessoa Beneficiada (Anexo I) do
produto, dos bens e/ou serviços culturais será de até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), podendo ser computados os quantitativos totais previstos para os produtos
secundários, excetuando-se sítio da Internet e TV aberta;
§ 1º Considera-se um mesmo proponente a pessoa física que também se
constitua como tipos empresariais EI e EIRELI ou sócio das demais pessoas jurídicas ou as
pessoas jurídicas que possuam sócios em comum ou que participem do mesmo grupo
empresarial.
§ 2º Os limites do inciso I do caput não serão aplicados a projetos de:
I - planos anuais e plurianuais de atividades;
II - patrimônio cultural material e imaterial;
III - museus e memória;
IV - conservação, construção e implantação de equipamentos culturais de
reconhecido valor cultural pela respectiva área técnica do Ministério da Cidadania; e
V - construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com
menos de 100.000 (cem mil) habitantes.
§ 3º Limitado ao valor da carteira, aplica-se o valor máximo de R$ 6.000.000,00
(seis milhões de reais) por projeto de:
I - inclusão da pessoa com deficiência, educativos em geral, prêmios e
pesquisas;
II - óperas, festivais, concertos sinfônicos, desfiles festivos e corpos estáveis;
III - datas comemorativas nacionais com calendários específicos; e
IV - eventos literários, ações de incentivo à leitura e exposições de artes
visuais.
§ 4º O limite definido no inciso II do caput não se aplica aos projetos que visem
a proteção do patrimônio cultural material e imaterial, museus e memória, planos anuais e
plurianuais, restauração de obras de arte, inclusão da pessoa com deficiência, óperas,
desfiles festivos, educativos em geral, prêmios e pesquisas, manutenção de corpos estáveis,
produção de obras audiovisuais, realizados em espaços com até 150 (cento e cinquenta)
lugares e construção ou manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com
menos de 100.000 (cem mil) habitantes.
§ 5º Alcançados os quantitativos previstos no inciso I do caput, novos projetos
a serem integralmente realizados em equipamentos ou espaços públicos poderão ser
acrescidos, respectivamente em 2 (dois) projetos na alínea "a", 3 (três) na alínea "b" e 4
(quatro) na alínea "c", mantidos os limites orçamentários previstos.
Art. 5º Será permitido acréscimo dos limites quantitativos previstos no inciso I,
de até 50% (cinquenta por cento) para novos projetos a serem integralmente executados
na Região Sul e nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais e de até 100% (cem por cento)
nas Regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.
SEÇÃO II
DO REGRAMENTO DOS PROJETOS CULTURAIS
Art. 6º Os percentuais das etapas de Custos Vinculados (Anexo I) serão
calculados sobre o Valor do Projeto (Anexo I), e detalhadamente comprovados quando de
suas execuções, equivalendo ao somatório das seguintes etapas:
I - pré-produção;
II - produção;
III - pós-produção;
IV - recolhimentos; e
V - assessoria contábil e jurídica.
§ 1º São considerados custos vinculados para fins deste artigo:
a) custos de administração; e
b) custos de divulgação.
§ 2º É obrigatória a previsão e a contratação de contador com o registro no
conselho de classe para a execução de todos os projetos, podendo o proponente utilizar o
profissional de sua empresa.
§ 3º É obrigatória a previsão de serviços advocatícios para todos os projetos,
ainda que posteriormente o item não venha a ser executado.
Art. 7º O projeto que simultaneamente contenha ações contempladas pelos
artigos 18 e 26 da Lei nº 8.313, de 1991, será enquadrado em apenas um dos dispositivos,
de acordo com o produto principal do projeto, nos termos do Anexo IV.
Art. 8º A remuneração para captação de recursos fica limitada a 10% (dez por
cento) do valor do Custo do Projeto (Anexo I) e ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).
§ 1º Os valores destinados à remuneração para captação de recursos somente
poderão ser pagos proporcionalmente às parcelas já captadas.
Art. 9º Os custos de divulgação não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento)
do Valor do Projeto de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e não poderão ultrapassar
20% (vinte por cento) para os demais projetos.
§ 1º É obrigatória a inserção das logomarcas do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - Pronac, do Vale-Cultura e do Governo Federal, conforme disciplinado no art. 47 do
Decreto nº 5.761, de 2006, especificados nos respectivos manuais de uso das marcas da
Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania.
§ 2º O disposto no § 1º observará as seguintes condições:
I - o material de divulgação e o leiaute de produtos deverão ser submetidos à
Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, que terá 5 (cinco) dias úteis para
avaliar o cumprimento da obrigação;
II - a Secretaria Especial da Cultura poderá, no prazo do inciso I, indicar
alterações no material de divulgação ou no leiaute de produtos, cumprindo o determinado
nos manuais de uso das marcas do Pronac da Secretaria Especial da Cultura do Ministério
da Cidadania;
III - as alterações efetuadas pelo proponente deverão novamente ser
submetidas à Secretaria Especial da Cultura, que terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para
manifestar sua aprovação expressa; e
IV - a ausência de manifestação da Secretaria Especial da Cultura nos prazos
estabelecidos nos incisos I e III ensejará aprovação tácita dos materiais de divulgação ou no
leiaute de produtos, o que não isenta o proponente de observar estritamente o disposto
nos manuais de uso das marcas do Pronac e do Vale-Cultura.
Art. 10. Os custos administrativos não poderão ultrapassar o limite de 15%
(quinze por cento) do Valor do Projeto (Anexo I), sendo admitidas como despesas de
administração para os fins do Decreto nº 5.761, de 2006:
I - material de consumo para escritório;
II - locação de imóvel durante a execução do projeto a fim de abrigar
exclusivamente atividades administrativas;
III - serviços de postagem e correios;
IV - transporte e insumos destinados a pessoal administrativo;
V - contas de telefone, água, luz ou de internet, durante a execução do
projeto;
VI - pagamentos de pessoal administrativo e os respectivos encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários.
Parágrafo único. Quando utilizado acima de 50% (cinquenta por cento) do valor
dos custos de administração em única rubrica, será necessária justificativa de
economicidade.

Ministério da Cidadania
GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 23 DE ABRIL DE 2019
Estabelece procedimentos para apresentação,
recebimento, análise, homologação, execução,
acompanhamento, prestação de contas e avaliação
de resultados de projetos culturais G
nanciados por
meio do mecanismo de Incentivo Fiscal do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).
O Ministro de Estado da Cidadania, no uso da atribuição prevista no inciso II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, 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
CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS, DA ABRANGÊNCIA E DA
COMPETÊNCIA
Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os procedimentos de apresentação,
recebimento, análise, homologação, execução, acompanhamento, prestação de contas e
avaliação de resultados dos projetos culturais apresentados por meio do mecanismo
incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) - previsto
na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
§ 1º Reger-se-á pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e transparência, estando os proponentes dos projetos sujeitos à
Constituição Federal e às demais leis brasileiras.
§ 2º Tem por objetivo ampliar o acesso da população aos bens e serviços
culturais, apoiar a produção e a expressão cultural, fortalecer a economia criativa,
contribuir para o desenvolvimento do país.
§ 3º Os projetos admitidos não poderão ser objeto de apreciação subjetiva
quanto ao seu valor artístico ou cultural, conforme disposto no art. 22 da Lei nº 8.313, de
1991.
§ 4º Sempre que indicado pela normatização pertinente, os proponentes
deverão utilizar os mecanismos da classificação indicativa etária.
§ 5º O incentivo e o fomento abrangerão as seguintes áreas culturais: Artes
Cênicas, Audiovisual, Música, Artes Visuais, Patrimônio Cultural Material e Imaterial,
Museus e Memória e Humanidades, conforme detalhamento do Anexo IV.
§ 6º Os recursos captados e depositados na Conta Vinculada do projeto tornamse renúncia fiscal e adquirem natureza pública, não se sujeitando a sigilo fiscal.
§ 7º Os recursos captados não serão computados na base de cálculo do Imposto
sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Confins) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
desde que tenham sido exclusivamente utilizados na execução de projetos culturais, o que
não constituirá despesa ou custo para fins de apuração do IR e da CSLL e não constituirá
direito a crédito de PIS e Cofins.
§ 8º Os conceitos e definições utilizados nesta Instrução Normativa são aqueles
contidos em seus anexos.
§ 9º Compete à Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) e à
Secretaria do Audiovisual (SAV) planejar, coordenar e supervisionar a operacionalização do
mecanismo de incentivo a projetos culturais do Pronac realizando, dentre outras
atividades:
I - o recebimento de propostas;
II - a tramitação de propostas e projetos;
III - o encaminhamento para parecer técnico e monitoramento das análises;
IV - o acompanhamento da execução dos projetos culturais; e
V - a análise de prestações de contas e avaliação de resultados dos projetos.
§ 10º Compete aos titulares da Sefic e da SAV distribuir internamente as
competências decorrentes deste Capítulo não previstas em regimento interno, nesta
Instrução Normativa ou em portaria do Ministro de Estado da Cidadania.
§ 11º Quando da necessidade de análise subsidiária de propostas e projetos por
outros órgãos do Sistema do Ministério da Cidadania, compete aos titulares da Sefic e da
SAV a decisão quanto à sua continuidade.
CAPÍTULO II
DAS PROPOSTAS CULTURAIS
SEÇÃO I
DA APRESENTAÇÃO
Art. 2º As ações culturais e suas documentações correspondentes serão
apresentadas, por pessoas físicas ou jurídicas, por intermédio do Sistema de Apoio às Leis
de Incentivo à Cultura (Salic), acessível no sítio eletrônico da Secretaria Especial de
Cultura.
§ 1º No ato de inscrição, o proponente deverá comprovar a sua atuação na área
cultural e sendo pessoa jurídica deverá possuir natureza cultural, comprovada por meio da
existência nos registros do CNPJ da instituição, de código de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) relacionado à área cultural.
§ 2º O período para apresentação de propostas culturais é de 1º de fevereiro
até 30 de novembro de cada ano.
§ 3º As propostas culturais deverão ser apresentadas, no mínimo, com 90
(noventa) dias de antecedência da data prevista para o início de sua pré-produção, sendo
admitidos prazos inferiores em caráter de excepcionalidade, devidamente justificados pelo
proponente e desde que autorizados pelo Ministério da Cidadania.
§ 4º O Ministério da Cidadania poderá permitir, excepcionalmente, a
apresentação de quaisquer dos documentos exigidos no Anexo III em momento posterior,
desde que não sejam essenciais à análise técnica ou à aprovação, condicionando a liberação
de recursos captados à sua apresentação.
§ 5º Em caso de propostas de ação continuada ou que a edição anterior ainda
se encontre em fase de execução, a movimentação de recursos estará vinculada ao
encerramento da execução do projeto anterior.
§ 6º As propostas culturais que tenham recursos previstos para a contratação de
pessoal com vinculo empregatício deverão ofertar aos seus funcionários o benefício do
Vale-Cultura, nos termos da Lei 12.761/2012, durante o período de execução das atividades
do projeto.
§ 7º O proponente que apresentar o seu primeiro projeto junto ao Pronac
estará dispensado da comprovação de atuação na área cultural, sendo este limitado ao
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
SEÇÃO II
DOS PLANOS ANUAIS E PLURIANUAIS DE ATIVIDADES
Art. 3º As instituições culturais sem fins lucrativos poderão apresentar propostas
culturais visando ao custeio de atividades permanentes, na forma de plano anual ou
plurianual de atividades.
§ 1º Aos planos anuais e plurianuais de atividades são aplicáveis as previsões do
Anexo III, no que se refere às pessoas jurídicas sem fins lucrativos.
§ 2º As propostas deverão ser apresentadas até o dia 30 de setembro do ano
anterior ao do início do cronograma do plano anual ou plurianual de atividades, assim como
seu Custo Total (Anexo I) adequado para a execução no prazo de 12 (doze), 24 (vinte e
quatro), 36 (trinta e seis) ou 48 (quarenta e oito) meses, coincidentes com anos fiscais
subsequentes.
§ 3º No caso de homologação de planos anuais ou plurianuais de atividades,
novas propostas para o(s) mesmo(s) ano(s) fiscal(is) serão admitidas somente em caráter de
excepcionalidade, devidamente justificadas pelo proponente e desde que o orçamento não
se sobreponha a itens orçamentários já incluídos e aprovados.
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