
Captação de recursos pode ser lançada em orçamentos  
 
Muitos proponentes ainda acham que após a publicação do decreto 5.761, que alterou regras 
da lei Rouanet, o item captação de recursos não pode mais ser lançado como despesa. Leia 
abaixo que não é bem assim. 
 
Ainda há muita gente confusa com a interpretação dada pelo próprio Ministério da Cultura 
sobre a proibição de se lançar porcentagens referentes à captação de recursos em projetos 
encaminhados para aprovação via lei Rouanet. Essa versão foi confirmada pelo próprio 
secretário-executivo do Ministério, Juca Ferreira, quando da entrevista dada para anunciar o 
decreto 5.761, de 27 de abril de 2006, que alterou vários itens da legislação cultural. 
 
Mas o equívoco, que traiu o próprio secretário, estava no texto do Artigo 25 do decreto 
publicado na época, que dizia em parágrafo único: “Os programas, projetos e ações culturais 
aprovados mediante a sistemática descrita no Art. 4 não poderão realizar despesas referentes 
a serviços de captação de recursos”. 
 
Acontece que o Artigo 4 do decreto referia-se a entendimentos sobre o que é proponente, 
doador, patrocinador, beneficiário, etc, o que levava à interpretação correta de que despesa 
com captação estava vedada. O erro, porém, foi cometido pelo redator do decreto, que 
desejava remeter o parágrafo único para o Artigo 5 e acabou escrevendo Artigo 4.  
 
O Ministério já corrigiu o erro e publicou em seu site o texto correto do decreto, que em seu 
Artigo 5 diz: “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. 2 da Lei 8.313, de 1991, podendo designar comitês técnicos para essa finalidade”. O artigo 
contém mais três parágrafos, todos referentes ao processo de seleção pública via editais.  
 
Portanto, só é vedada despesa com captação de recursos quando o projeto for participar das 
seleções públicas do MinC através de editais, pois elas já pressupõem a garantia prévia do 
patrocínio, o que torna desnecessária a figura do captador. Para os demais casos, vale o que 
era antes.  
 
LEI ELEITORAL – Desde primeiro de julho, e até a proclamação do vencedor das eleições 
presidenciais que se aproximam, os Governos federal, municipal e estadual não podem utilizar 
verba em publicidade, mas esta regra não atinge os patrocínios e doações feitos via lei 
Rouanet ou Audiovisual. Afeta, sim, os recursos referentes ao Fundo Nacional de Cultura, já 
que eles são orçamentários. Portanto, quem tem aprovado projeto pelo FNC e não recebeu 
repasse até 30 de junho passado, terá de esperar até o final das eleições para pleitear nova 
oportunidade. 
 
Mas uma pequena modificação terá de ser feita nos projetos. Devido à lei eleitoral, só poderá 
ser utilizado em peças publicitárias (cartazes, folders, etc) o logotipo (bandeirinha) que 
identifica aprovação do projeto pelo Mecenato, não podendo mais ser aplicado o logo do 
Governo Federal (Brasil de Todos). 
 
O Minc tem até 28 de agosto para normatizar as instruções e portarias para a adequação aos 
novos procedimentos instaurados pelo decreto. 
 
O que o decreto mudou, segundo o próprio Ministério. 
 
1) O novo Decreto regulamentador da Lei Rouanet adapta os mecanismos da Lei a um conceito 
mais ampliado de cultura e focaliza as ações de democratização do financiamento cultural e de 
acesso da população aos bens e produtos culturais:  
  - antes, apenas projetos eram descritos como atividades as serem apoiadas por meio da Lei. 
Agora, o decreto inclui programas e ações culturais;  
  - O Decreto adeqüa as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) a um 
conceito mais ampliado de financiamento cultural possibilitando a alocação de recursos em 
projetos que se orientem, por exemplo, ao fortalecimento e articulação das cadeias produtivas 
e dos arranjos produtivos locais;  
- reconhece a arte tecnológica como linguagem a ser beneficiada pelo Pronac e dá destaque 
aos projetos com foco na valorização dos artistas, técnicos e estudiosos das culturas 
tradicionais.  
 



2) Para dar mais transparência à gestão do Pronac, sua execução deverá obedecer a um Plano 
Anual, que deverá estar de acordo com as o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.  
3) Posiciona o Pronac como instrumento/ferramenta do Plano Nacional de Cultura.  
 
4) Institui a Comissão do Fundo Nacional de Cultura (FNC), que, nos moldes da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), analisará as demandas de projetos culturais, dos 
projetos das Secretarias e instituições vinculadas ao MinC, e será responsável pela elaboração 
do Plano Anual do FNC. 
 
5) Permite o patrocínio e a doação por meio do FNC com efeitos de publicidade e abatimento 
no Imposto de Renda. Pessoas físicas e jurídicas podem utilizar o mecanismo:  
  - tal alteração possibilitará, por exemplo, a aquisição de produtos culturais e ingressos para 
espetáculos culturais e artísticos a fim de baratear os ingressos e aumentar o acesso da 
população aos bens e produtos culturais. 
 
6) Alinhado com as políticas públicas, dentro dos objetivos do Pronac, e em articulação com 
instâncias dos setores culturais, o Ministério identificará as prioridades estruturantes da 
Cultura, arregimentará patrocinadores e lançará os editais do Mecenato:  
  - o mecanismo direcionará recursos àqueles proponentes que não têm condições de chegar 
até o patrocinador e equilibrará a distribuição regional dos recursos e por área, por exemplo.  
 
7) Os Planos Anuais das instituições criadas pelos próprios patrocinadores passam a submeter-
se às mesmas regras dos demais proponentes no quesito despesas administrativas. No decreto 
anterior, estas instituições poderiam utilizar até 100% do valor captado para estas despesas. 
O novo decreto destina o valor de até 15% do valor total. 
 
8) Democratização do acesso aos bens e produtos culturais. O proponente deverá propor ações 
de ampliação da acessibilidade do público aos bens ou produtos gerados por seu projeto, tais 
como:  
   - proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas (Lei nº 10.741/03);  
  - proporcionar condições de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência (Decreto nº 
3.298/99); 
  - tornar preços de comercialização de obras ou ingressos mais acessíveis à população; 
  - promover distribuição gratuita de obras ou ingressos a beneficiários previamente 
identificados, que atendam às condições estabelecidas pelo Ministério da Cultura.  
 
9) O patrocinador poderá ter acesso a 15% do produto cultural (antes era 25%). 
 
10) Portaria de aprovação dos projetos culturais deverá conter o resumo do projeto cultural. 
 
11) As contas correntes estarão concentradas em uma instituição financeira oficial credenciada 
pelo Ministério da Cultura. Com isso, o Minc terá maior controle sobre a movimentação dos 
recursos aplicados nos projetos culturais e acarretará a facilidade operacional tanto para o 
proponente, quanto para o patrocinador.  
 
12) O patrocinador estará obrigado inserir a logomarca da Lei Federal de Incentivo à Cultura e 
do Ministério da Cultura, quando realizar peças promocionais e campanhas institucionais 
relativas a programas e projetos culturais custeados com incentivos fiscais. 
 
13) O Ministério da Cultura concederá anualmente o certificado de reconhecimento a 
investidores, beneficiários e entidades culturais que se destacarem pela contribuição à 
realização dos objetivos do Pronac. 
 
14) O processo de avaliação e monitoramento de resultados ficou mais claro. O decreto 
estabeleceu/delineou responsabilidades e procedimentos para cadeias decisórias. 
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