
MINC prorroga prazos para captação automaticamente 

Ministério resolve prorrogar automaticamente projetos culturais já aprovados e que tinham 
prazo de captação previsto para 31 de dezembro de 2008. 

Cada vez mais emaranhado em sua própria burocracia, o Ministério da Cultura está buscando 
meios para agilizar processos administrativos na tramitação de projetos culturais que buscam 
patrocínio com os benefícios das leis Rouanet ou Audiovisual.  Desta vez uma das soluções 
encontradas foi prorrogar prazos autorizados para captação de recursos para projetos 
enquadrados em algumas situações. 

Estão prorrogados automaticamente projetos beneficiados com período de captação previsto 
até 31 de dezembro de 2008, conforme as seguintes regras: 

  - Projetos aprovados antes de 2007, com captação igual ou superior a 20% e inferior a 
100%- prazo prorrogado até 30/06/2009 

        - Projetos com menos de 24 meses de execução, a contar da data da aprovação, com 
captação inferior a 100%: 

        a) Prazo até 30/06/2009, para os que completam 24 meses de aprovação até 30 de 
junho de 2009; 

        b) Prazo até 31/12/2009, para os que completam 24 meses de aprovação a partir de 1º 
de julho de 2009. 

Não se enquadram nos procedimentos de prorrogação automática: planos anuais de 
atividades; planos anuais de manutenção; projetos já executados, com data fixa de execução 
já ocorrida, ou de eventos com calendário específico; projetos que se encontram em situação 
de prorrogação de execução, em situação de arquivado ou em situação de prestação de 
contas. 

Não serão prorrogados projetos com mais de 24 meses de execução, e captação inferior a 
20% ou igual a 100%; projetos com menos de 24 meses de execução, e captação igual a 
100%; projetos com mais de 24 meses de aprovação, sem captação. Estes serão arquivados 
em definitivo. 

O Ministério informa que só será concedida a prorrogação automática aos projetos 
enquadrados nas situações mencionadas e que não apresentem pendências junto ao Sistema 
de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - SALIC. Os proponentes cujos projetos nelas não se 
enquadrem poderão apresentar recurso ao MinC, contendo os esclarecimentos e informações 
necessários para justificar a concessão. Aqueles que já tiverem captado 100% dos recursos, 
mas ainda não concluíram a execução do projeto, devem solicitar ao MinC a prorrogação do 
prazo de execução, por meio do formulário disponível e no site do Ministério. Se encerrar o 
prazo concedido pelo Ministério da Cultura para o responsável captar os recursos e executar a 
proposta, e ele não prestar contas no período determinado, ficará inadimplente. 

Ao finalizar a execução, é necessário juntar todos os comprovantes de despesa e demais itens 
exigidos para prestar contas da execução ao ministério. O extrato bancário deve apresentar 
saldo igual a zero. 

Em caso de valor remanescente, este deve ser recolhido ao Fundo Nacional da Cultura. Se os 
recursos incentivados remanescentes estiverem na conta bloqueada, deve-se comunicar isto 
ao Ministério da Cultura, que efetivará o recolhimento.  



Já no caso de o recurso remanescente estar na conta de livre movimentação, ou em conta que 
não tenha sido aberta pelo Ministério da Cultura, o responsável pelo projeto deve recolhê-lo ao 
Fundo Nacional de Cultura por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), disponível no 
site da Secretaria do Tesouro Nacional www.stn.fazenda.gov.br. 
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