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• O que é a lei, como cadastrar, 

captação de recursos e mais...
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É um prazer ser uma das pontas dessa rede de 
conhecimento . 

Nossos e-books gratuitos possuem informações 
básicas que auxiliam você nos seus objetivos. 

Ficamos a disposição também para suas dúvidas 
através do nosso e-mail contato@ecooa.net.br

Caso queira saber mais ou ainda fazer os cursos 
completos, visite nosso site e fique a vontade. 

Aproveite, 

Esperamos que goste.

ECOOA Cursos

www.ecooa.net.br
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Sem ação é como se os 
nosso projetos jamais 
houvessem existido

Daisaku Ikeda
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MARÍLIA DE LIMA

 Nasceu em Minas Gerais e desde os 13 

anos trabalha com eventos, turismo, 

pessoas e cultura. Especialista em 

eventos e projetos, gestora de processos 

e pessoas, produtora 

cultural, consultora, captadora de 

recursos, professora e palestrante. 

Atuando no setor há mais de 25 anos. 

Presta consultoria e faz treinamentos 

nas áreas de Gestão, Cultura, Turismo, 

Economia Criativa & Cia. Trabalha com 

gestão e planejamento estratégico para 

pessoas e empresas do 

setor. Atualmente é sócia da Lima 

Produção e Eventos, produz conteúdo 

para o Blog INTELIGÊNCIA EM PROJETOS 

E EVENTOS, é articuladora da REDE 

COLABORATIVA DE PRODUÇÃO CULTURAL 

e muitas outras ideias por aí.
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Sobre a Lei Rouanet

Criando o Projeto

Cadastrando no sistema Salic Web
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Execução do projeto

Prestação de Contas
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INTRODUÇÃO

Leis de incentivo servem para que um determinado
setor seja movimentado e gere resultados. A Renúncia
Fiscal é um dos mecanismos do Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac), instituído pela Lei Rouanet
(Lei 8.313/1991). É uma forma de estimular o apoio da
iniciativa privada ao setor cultural. O proponente
apresenta uma proposta cultural ao Ministério da
Cultura (MinC) e, caso seja aprovada, é autorizado a
captar recursos junto às pessoas físicas pagadoras de
Imposto de Renda (IR) ou empresas tributadas com
base no lucro real para a execução do projeto.

Muito se fala em torno da Lei Rouanet e de uns tempos
pra cá muito mais. Polêmicas sobre os valores
aprovados por determinados artistas, sobre o alto valor
e sobre a “não necessidade” de usar a lei. Mas, o
principal fato, há anos, é que muitos acreditam que é
difícil, complicado e quase impossível de entender,
aprovar e captar.

Essas afirmações não são verdade ou são partes de uma
outra verdade e meu objetivo com vocês, neste
pequena demonstração, é provar que nada é difícil na
lei e na sua aprovação. Porém como sempre e para
qualquer projeto ou empreendimento, o mais
demorado e trabalhoso, é achar alguém para apoiar
nossas ideias financeiramente.

Então mãos à obra. Aproveitem e ao final mandem por
email suas impressões, comentários, críticas.

Obrigada,

Marília de Lima
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SOBRE A LEI ROUANET

Toda história tem um começo e tudo começou 
assim:

• José Sarney, apresentou uma proposta para lei 
de incentivo a cultura, pela primeira vez, em 
1972, em seu primeiro mandato como 
senador. Em 1986, 14 anos depois de 
apresentar pela primeira vez seu projeto, pôde 
enfim transformar sua ideia em realidade, por 
meio de decreto.

• Em 1990, a Lei Sarney foi eliminada pelo 
governo Collor. Um ano depois, no entanto, 
criou-se a Lei Rouanet, que, não por acaso, 
tem a seguinte apresentação: "Restabelece 
princípios da Lei 7.505, de 2 de julho de 1986“

• A Lei Rouanet é uma evolução da Lei Sarney 
(Lei 7.505/86), que até 1990 permitiu abater 
do Imposto de Renda doações (100%), 
patrocínios (80%) e investimentos (50%) em 
cultura.

• A Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 
8.313 de 23 de dezembro de 1991) é a lei que 
institui politicas públicas para a cultura 
nacional, como o PRONAC - Programa Nacional 
de Apoio à Cultura. Essa lei é conhecida 
também por Lei Rouanet (em homenagem 
a Sérgio Paulo Rouanet, ministro da cultura de 
quando a lei foi criada).
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Para você entender uma lei o principal é que você 
leia ela. Pode não entender tudo. Mas lendo e 
relendo, buscando as palavras que são mais 
complexas você entende princípios básicos. Estes, 
principalmente, podem te ajudar a construir seus 
projetos. 

Este é o link para leitura: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm -
Ao ler a lei verá que muitas linhas são links para outras 
páginas. Isso quer dizer que tem complementação através 
de portarias, emendas etc. É importante ler cada uma 
destas também. Mas vamos entender o principal. Vamos ver 
para que ela foi criada e como funcionará. Para isso vamos 
ver os dois primeiros artigos.

LEI ROUANET - 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;

08
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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)

• § 3o (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
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QUAL O OBJETIVO?

Sabemos agora para que a lei foi criada e os três 
pontos de atuação. Mas devemos saber também o 
objetivo. O que é que a lei pretende. Isso 
encontramos no artigo 3: 

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,

II - fomento à produção cultural e artística,

III - preservação e difusão do patrimônio artístico, 
cultural e histórico,

IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores 
culturais,

V - apoio a outras atividades culturais e artísticas.

(todos estes capítulos tem parágrafos 
complementando. Não deixe de ler a lei.)

Estas informações são muito importantes na hora 
da construção do projeto. Elas nos orientam se 
estamos criando algo que corresponde às 
necessidades que a lei pretende alcançar. 

E o melhor exercício para entender a lei é ler, ler 
e ler.  
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E agora que você já sabe de onde surgiu e os 
objetivos vamos lá saber quem pode participar, 
como é o patrocínio, compensação do incentivo 
fiscal etc:

Quem pode incentivar?
Podem incentivar projetos culturais:
- Pessoa Jurídica - desde que tributada com base 
no Lucro Real;
- Pessoa Física - desde que faça declaração 
completa do Imposto de Renda.

Quem pode ser proponente de um projeto 

cultural?

Podem ser proponentes de projetos culturais:

- Pessoa Física - desde que tenha ligação 

intrínseca com o projeto em questão;

- Pessoa Jurídica - com ou sem fins lucrativos, 

desde que apresente natureza cultural.

Como pode ser o patrocínio?
O patrocínio pode ser total ou parcial, no caso 
de existir cotas. Quando existe um único 
patrocinador, este pode assinar o evento. 
Exemplos: Prêmio TIM de música, Concertos 
Ripasa etc.

Como pode ser feito o abatimento fiscal?
Assim que o patrocinador faz o depósito na 
conta do projeto, é entregue a ele um recibo no 
valor do patrocínio. Esse recibo ele pode abater 
diretamente no imposto devido quando ele for 
efetuar o pagamento do IR.

QUEM E COMO PODE ?
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Não existe nenhuma complicação? É 

burocrático?

Não é nada complicado e nem burocrático. Cabe 

ao contador apenas abater o recibo diretamente 

no IR devido, no ato do recolhimento, sem 

complicações.

Como são as deduções?

A pessoa jurídica, com base no lucro real, pode 

destinar para a Cultura, na forma de patrocínio, 

até 4% do imposto devido. No caso de pessoa 

física esse percentual é de 6%. Caso a empresa 

decida fazer uma doação, o abatimento pode ser 

até 6%.

Qual a diferença entre patrocínio e doação?

O patrocínio dá o direito do patrocinador fazer 

uso da divulgação e toda publicidade. Todo 

projeto pode ter um plano de mídia para 

divulgar os patrocinadores. Pessoas físicas e 

jurídicas com ou sem fins lucrativos podem ser 

beneficiados. Podem patrocinar com recursos 

financeiros ou com serviços ou utilização de 

bens ou imóveis sem transferir a titularidade.

Já na doação é proibido qualquer tipo de 

promoção e só podem receber doações 

proponentes que sejam pessoas físicas ou 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos. A doação 

pode ser de bens ou de recursos financeiros. 

Como a doação de algum acervo ou pagamento 

para adquirir o mesmo.
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O patrocinador tem direito ao produto 

cultural?

O patrocinador tem direito a uma %  do produto 

cultural. 

Eu posso deduzir 100% do valor patrocinado?

Pode sim, desde que não ultrapasse o teto de 4% 

pessoa jurídica e 6% pessoa física. E desde 

também que o projeto tenha sido aprovado pelo 

artigo 18. Se ele for artigo 26, a dedução será de 

30%. 

Qual a diferença entre artigo 18 e artigo 26?

O Ministério da Cultura priorizou algumas áreas e 

estabeleceu que a dedução será de 100%, 

conforme artigo 18. 

As demais áreas que não constam no artigo 18, o 

abatimento direto permitido é de 30% (artigo 26) 

do valor investido. Porém, o Ministério autoriza 

que o recibo seja lançado como despesa 

operacional e neste caso o patrocinador 

consegue abater mais 34% o que totaliza 64% 

tendo ele então que tirar do bolso, sem 

abatimento 36% do projeto. 

Veja as porcentagens de abatimento quando 

aprovadas pelo artigo 26:

Pessoas Jurídicas tributadas com base no lucro 
real: 30% do valor patrocinado ou 40% do valor 
doado.

Pessoas físicas: 60% do valor patrocinado ou 80% 
do valor doado.
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ESCREVA O PROJETO

• Defina o seu projeto

• Faça o brainstorm ou seu “canvas” para 
visualizar e prever todos os detalhes, 
necessidades, equipe etc. 

• Defina necessidades de recursos humanos, 
materiais, logística. 

• Faça orçamentos reais sobre tudo. Se 
possível mais de um orçamento por rubrica.

• Peça orçamentos específicos pontuando suas 
necessidades de valores para uma execução 
acontecendo em no mínimo 8 meses.

• Informe a todos os fornecedores e 
profissionais que os preços acordados tem 
que estar acrescidos de impostos. Para tudo 
você precisará de comprovantes fiscais. 

• Peça autorização comprovada para os 
devidos autores, declaração de qualquer 
pessoa ou empresa envolvida e citada como 
parceira.

• Tenha carta dos lugares com orçamentos ou 
disponibilidade de datas de apresentação, 
hospedagem etc. 

• Faça um cronograma real com começo, meio 
e fim. Passo a passo de tudo o que irá fazer. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO

• Nome do projeto

• Descrição de até 05 linhas de o que é o 
projeto.

• Data de início, data de término,

• Objetivos,

• Justificativa,

• Acessibilidade,

• Democratização de acesso,

• Etapas de trabalho,

• Ficha Técnica da equipe e projeto,

• Sinopse se houver, 

• Impacto ambiental, 

• Especificações do produto,

• Planilha de orçamento, 

• Documentos do proponente, 

• Documentos e comprovações

• Outras informações que sejam pertinentes ao 
projeto. 

É importante que você tenha todo o projeto 
pronto na hora de cadastrar. 
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PREENCHIMENTO SALIC

• Você verá que o preenchimento é bastante 
simples. Faça login, preencha o proponente e 
comece a cadastrar. Observe que tudo é 
muito simples desde que já tenha seu projeto 
pronto.

• Você precisa ter um cadastro lá com seu CPF
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BARRA FERRAMENTAS DO SITE
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O PROJETO
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O PROJETO
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E depois de tudo cadastrado você envia para o 

MINC. Caso alguma informação esteja faltando ou 

esteja errada irá aparecer uma lista do que ainda 

está faltando. Você volta, modifica e reenvia. 
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APROVAR O PROJETO

• Não há mistério para que seu projeto seja 
aprovado. Se o seu projeto estiver de acordo 
com o que a lei permite, se estiver bem 
escrito, se atender aos pedidos de 
diligências, enviar toda documentação e não 
perder os prazos, VOCÊ SERÁ APROVADO. 

• O tempo medio para aprovação é de 3 meses.

• Fique atento ao seu e-mail e ao Sistema para 
poder responder nos prazos as diligências 
referentes ao projeto. 

Marília de lima

xxxxxxxxx00.000

00.000.000.000-00M

G

540.600,00540.600,00

Marília de lima

Marília de lima

Marília de lima

1000

100000

15/06/2015

20/02/2015

20/03/2015

01/03/2015

Marília de lima1000

1000

1000

Marília de lima

Marília de lima

15/04/2015 10/05/2015

10/07/2015

15/05/2015

15/07/2015
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CAPTAR OS RECURSOS

• Não ache que só porque você tem um projeto 
aprovado por uma lei de incentivo que vai 
captar. Isso não é verdade. 

• Não confie apenas no plano A. Tenha plano B, 
C, D e quantos mais achar possível e viável. O 
mais importante de tudo é realizar o seu 
projeto. Isso deve estar claro mesmo antes de 
começar a escrevê-lo.

• Lei de Incentivo não é condição para captação 
de recursos. Uma coisa não tem nada a ver 
com a outra. Não obrigatoriamente.

• Não! Não é fácil conseguir recursos para seus 
projetos. Sorry!!!!

• Se possível, na hora da construção do projeto, 
já pense quais seriam seus possíveis 
patrocinadores e pense o que poderia ajudar a 
encantar na hora da apresentação. 

• Faça um material bonito, simples e com 
informações, básicas e concretas, sobre o que 
cada um ganha com essa parceria. 

• Faça materiais de apresentação realmente 
encantadores.

• Não venda a possibilidade de desconto em 
impostos. Venda seu sonho, seu projeto e 
como ele será importante para a empresa, 
para a sociedade e para a cultura. 

• Leia jornais, revistas e sites sobre o assunto ou 
sobre divulgações. Você terá muitas idéias.

24
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• Pesquise as empresas que poderiam ser 
possíveis patrocinadores. Não bata na porta 
de qualquer um só porque é grande e já 
patrocinou algo. PENSE.

• Vá para reuniões preparado e com todas as 
informações: do projeto, dos benefícios, dos 
tramites legais e tributários. 

• Faça comparativos e comentários, 
verdadeiros e consistentes, de como o seu 
projeto irá impacto no público alvo que a 
empresa também está interessada.  

• Seja criativo e procure novas soluções. 

• Busque não só dinheiro. Busque parcerias, 
apoio etc. Afinal, o mais importante é a 
realização do projeto. 

• Fomente contatos, 

• Peça indicação para amigos,

• O valor de remuneração para o captador de 
recursos em todas as leis de incentivo é de 5 
a 10%. O teto máximo é de R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 

• Caso algum captador pedir para você valor 
maior do que o que a lei permite FAÇA UMA 
DENÚNCIA DELE NO MINISTÉRIO PÚBLICO e 
NO MINISTÉRIO DA CULTURA. Isso é crime, é 
desvio de verba pública, é corrupção. E se 
ele alegar que é o dono da empresa ou o 
gerente de Marketing ou similar que está 
exigindo, DENUNCIE também. 

• ISSO NÃO É NORMAL. NÃO É ASSIM QUE 
FUNCIONA.

25
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EXECUTAR O PROJETO

Muitas pessoas após cadastrar e captar tem 
problemas na hora de executar o projeto. Isso 
porque o tempo entre a apresentação no Salic
Web e a captação foi maior do que se esperava. 
Muitas vezes você terá que lidar com:

- Readequação de orçamentos- Ou porque o 
MINC fez algum corte nos valores ou porque 
no mercado houve alguma mudança e os seus 
orçamentos não estão compatíveis com a 
realidade atual. 

- Pedido de mudanças em valores ou 
cronograma ao MINC.  - Se o MINC cortou 
algum valor você terá um prazo para justificar 
e pedir revisão. Ou se você fará alguma 
mudança nos valores aprovados deve enviar 
para o MINC para uma aprovação desta 
adequação de valores ou mesmo de 
cronograma das etapas, cidades, atividades.

- Alteração de fornecedores – você não precisa 
informar ao MINC a mudança de fornecedores, 
mas deve renegociar informando suas 
necessidades etc com cada um sobre os 
procedimentos. Esta informação deve também 
ser reinterada com os fornecedores que 
continuam. 

- Outras eventualidades que devam ser 
administradas. 

26
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Anote isso:

A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UM PROJETO COMEÇA 
QUANDO ELE ESTÁ SENDO ESBOÇADO. 

- Não compre ou pague nada antes do patrocínio 
estar depositado. 

- Primeiro, tenha certeza de que seu orçamento 
já está atualizado e de acordo com o valor 
captado. Tenha certeza de que os valores 
atualizados estão acrescidos de notas fiscais e 
outros impostos. 

- Antes de movimentar qualquer valor você deve 
aplicar o valor aportado. Cuidado!!! – Faça 
uma aplicação de resgate automático. 

- Se possível crie um procedimento de saída dos 
recursos. Só faça pagamentos após ter em 
mãos o comprovante fiscal. Se possível, faça o 
máximo de transações Rúbrica = valor 
cheque/Ted. 

- Nenhum documento fiscal pode ter data 
posterior ao pagamento. Faça sempre que 
necessário os contratos.

- Fique de olho, se possível diariamente, ao 
extrato bancário. 

- Você pode prestar contas 
diariamente/semanalmente/mensalmente ou 
só no final do projeto. Mas o importante é que 
mantenha os documentos associados em 
conjunto, organizados por data. 

27
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OUTRA INFORMAÇÕES

• Leituras recomendadas

• Lei n° 8.313/1991

• Decreto nº 5.761/2006

• Instrução Normativa nº 1/ 2012

• www.cultura.gov.br

• www.mariliadelima.com

28
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Este curso tem 

uma versão 

completa no site 

www.ecooa.net.br

“LEI ROUANET na Prática”

Acesse esse link abaixo e 

faça sua inscrição para 

receber descontos 

especiais para este curso. 

http://eepurl.com/bAo4T1

29

http://eepurl.com/bAo4T1


c
u
rs

o
s

www.ecooa.net.br

Para acompanhar mais informações e 

para mandar sua opinião, sugestão ou

crítica me encontre nas redes sociais

buscando: mariliadelima@gmail.com

Ou Marília de Lima

Visite também meu blog onde você

terá muito conteúdo sobre esse e 

outros assuntos: Mariliadelima.com

Um beijo e obrigada. 
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Nós 
podemos 
ser a 
mudança 
que o 
mundo 
precisa

Nós 
podemos 
ser a 
mudança 
que o 
mundo 
precisa
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