
Não é tão simples como era antes 
 
Movimentar dinheiro de patrocínio cultural ficou mais complicado. Aqui vamos explicar 
direitinho.  
 
Uma das maiores demandas que recebemos de assinantes sobre dúvidas relativas ao 
mecenato refere-se às normas criadas pelo Ministério para movimentação de contas com 
recursos provenientes dos patrocínios a projetos via lei Rouanet.  
 
Conta bloqueada, conta vinculada, conta de livre movimentação, pedido de permissão para 
transferência de dinheiro, são algumas das invenções da burocracia que proponentes têm de 
conhecer para executar seus projetos aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura (CNIC). 
 
Tentaremos resumir nessa matéria os procedimentos corretos para que os aborrecimentos 
sejam menores: 
 
A primeira coisa que se deve saber é que quem abre a conta do projeto aprovado em agência 
do Banco do Brasil é o MinC e não o proponente. Este deve indicar uma de sua preferência ao 
Ministério. 
 
Então a coisa funciona assim: se você for um proponente com projeto aprovado pela CNIC, e a 
aprovação já tiver sido publicada no Diário Oficial da União, seu projeto estará apto para 
captação. Suponhamos que você já tenha uma empresa que se interessou em patrocinar seu 
projeto, vocês já negociaram os valores que serão depositados e os benefícios que ela terá. 
Tudo está ok, fechado. A partir daí é que o responsável pelo projeto deve solicitar ao Ministério 
a abertura de uma conta bloqueada vinculada.  
 
Aberta a conta, o proponente deve orientar o patrocinador a depositar o dinheiro e, após isso, 
emitir recibo do mecenato em três vias: uma para ele, proponente; outra para o patrocinador 
e a terceira para o Ministério. Esta você pode encaminhar para o Correio ou enviar e-mail junto 
com o protocolo dos Correios, ambos escaneados. O mesmo processo serve para os casos de 
doação. 
 
Nesta conta o dinheiro do patrocinador ou doador permanecerá aplicado, mas sem 
possibilidade de movimentação, até que se atinja 20% do total autorizado para captação. 
Quando essa porcentagem for atingida, será necessário ao proponente enviar os recibos de 
mecenato que comprovem o, ou os depósitos que levaram a atingir a quota, e ao mesmo 
tempo solicitar ao Ministério a abertura de outra conta em agência do Banco do Brasil – esta 
será a conta de livre movimentação, através da qual o proponente executará o projeto por 
meio de cheques nominais que cobrirão as despesas constantes no orçamento aprovado. 
 
Durante todo o período de execução do projeto será sempre necessário esse procedimento: 
depósito na conta bloqueada, envio dos recibos do mecenato e solicitação de transferência do 
dinheiro para a conta de livre movimentação. 
 
OUTROS APOIOS – Caso o proponente receba do incentivador apoio nas formas de prestação 
de serviços, utilização de bens, sem transferência de domínio, ou doação de bens depois de 
efetuada a transação, o proponente deve emitir o comprovante de despesa e o recibo do 
mecenato. O primeiro só será enviado ao Ministério na prestação de contas; já o recibo deve 
ser encaminhado assim que for emitido. As vias de recibo do mecenato pertencentes ao 
proponente devem ficar em seu poder por pelo menos cinco anos.  
 
Quando houver na proposta previsão orçamentária que envolva verba não incentivada, é 
possível utilizar a conta de livre movimentação para receber o investimento, mas nesse caso 
os comprovantes de despesas também devem ser apresentados na prestação de contas. O 
mais aconselhável, neste caso, é abrir uma conta separada para movimentar os patrocínios ou 
doações não incentivados.  
 



SERVIÇO – E-mail para pedido de abertura das contas e envio do recibo: 
acompanhamento.sefic@minc.gov.br.  
Endereço para envio de correspondência. Ministério da Cultura. Secretaria de Incentivo e 
Fomento à Cultura/SEFIC. Esplanada dos Ministério Bloco “B”, 1º andar. CEP 70.068-900. 
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