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O que são leis de incentivos fiscais?
As leis de incentivos fiscais são mecanismos criados para incentivar áreas 
como  cultura, esporte e social. Na prática, o Governo abre mão de uma 
parte do imposto pago por empresas e pessoas para que esse recurso seja 
investido em projetos que melhorem a qualidade de vida e o desenvolvimento 
das comunidades. 

Quais leis a Foz do Chapecó Energia apoia?
Há seis mecanismos apoiados pela Foz do Chapecó Energia: Lei da Cultura, 
voltada a projetos ligados à cultura,  arte e educação; Fundo da Infância e 
da Adolescência, que envolve práticas voltadas a crianças e adolescentes; 
Fundo do Idoso, para o desenvolvimento de ações dedicadas a pessoas da 
melhor idade; Lei de Incentivo ao Esporte, que visa o apoio às atividades 
esportivas; e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon)/
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Defici-
ência (Pronas), voltado para a área da saúde. 

Quais as regras para que a Foz do Chapecó apoie um 
projeto via leis de incentivos fiscais?
Os projetos devem estar autorizados a captar recursos incentivados pelos 
órgãos responsáveis por cada uma das leis e serem desenvolvidos total ou 
parcialmente nos municípios abrangidos pela usina hidrelétrica Foz do 
Chapecó. As propostas devem estar adequadas à cultura e às características 
da região de influência da hidrelétrica. 
A Foz do Chapecó não patrocina audiovisuais e nem publicações impressas. 
Também não apoia projetos que contenham práticas religiosas, políticas ou 
discriminatórias, que promovam pessoas a cargos públicos ou causas pes-
soais. Proponentes que, nos anos anteriores, não comprovaram serem au-
tossustentáveis ou efetividade em seus objetivos, não receberão recursos 
da empresa. 

Como posso cadastrar um projeto?
Depois de habilitado pelos órgãos responsáveis, você pode cadastrar seus 
projetos no site da Foz do Chapecó Energia (www.fozdochapeco.com.br. 
As seleções ocorrem no segundo semestre de cada ano. 
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, entre em contato com a 
assessora de Comunicação, Claudia De Conto, no (48) 3029.5093 ou no 
claudia@fozdochapeco.com.br
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“Acredito no poder transformador da arte e da cultura. 
Tenho a convicção de que nós - artistas, produtores e 

gestores culturais - trazemos nas mãos uma ferramenta 
capaz de alavancar grandes mudanças.”

Rômulo Avelar 
Apresentação da obra ‘O Avesso da Cena’
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INTRODUÇÃO

Esta cartilha tem por objetivo orientar e 
auxiliar proponentes a elaborarem e execu-
tarem projetos que sejam viabilizados atra-
vés da Lei de Incentivo a Cultura, também 
conhecida como Lei Rouanet, bem como 
orientar incentivadores interessados em in-
vestir o seu Imposto de Renda nos projetos 
beneficiados pela lei.

Atualmente, não há dúvida de que a Lei 
é o principal mecanismo de financiamento 
da cultura brasileira.

Porém, para ter acesso a esse benefício, 
existem inúmeras normas a serem obser-
vadas, e nem sempre a linguagem das leis é 
acessível a todos. Queremos, com essa car-
tilha, desmistificar um pouco esse tema, 
tão importante, mas não menos questiona-
do pela sociedade.

Nossa intenção também é, da forma mais 
prática possível, levar a comunidade em ge-

ral a entender mais sobre os métodos que 
devem ser adotados e caminhos a serem 
seguidos. Essa terceira edição está atuali-
zada com as regras trazidas pela Instrução 
Normativa n. 02/2019, leitura indispensá-
vel para quem atua ou quer atuar na área.

A leitura desta cartilha não dispensa a 
leitura de outras normas, nem tampouco 
dispensa o constante aperfeiçoamento dos 
interessados no tema, seja através de cur-
sos, leituras, e até acompanhamento do site 
do Ministério da Cidadania, através da sua 
Secretaria Especial da Cultura. Mas auxi-
liará em muito a compreensão básica do 
universo desse mecanismo de incentivo.

Reporte-se a esta Cartilha sempre que 
necessário, consulte a legislação com fre-
qüência, e mãos a obra! Boa leitura! 

Mariana Kadletz 
Incentive
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I – Fundo Nacional de Cultura, 
também conhecido como FNC;
II – Fundos de Investimento Cul-

tural e Artístico – FICART; e
III – Incentivo a projetos culturais.

O item terceiro diz respeito ao conheci-
do sistema do “Mecenato” ou “Incentivo 
Fiscal”. E esta cartilha irá tratar tão somen-
te desse item, qual seja, incentivo a proje-
tos culturais.

O mecanismo do incentivo permite que 
investidores apoiem projetos culturais, na 
forma de doação ou patrocínio. O investi-
dor deduz o investimento do seu imposto 
de renda e ainda investe na cultura do país, 
além de fortalecer sua marca e relacionar-
-se com a comunidade.

A Lei é aplicada pelo Ministério da Cida-
dania (antes Ministério da Cultura), criado 
em 1985, através da Secretaria Especial da 
Cultura e SEFIC – Secretaria de Fomento 
e Incentivo à Cultura.

Atualmente a Lei é regulamentada pelo 
Decreto 5.761, de 27 de abril de 2006. Além 
do Decreto, há alguns anos o Ministério 
vem publicando Instruções Normativas, e 
através delas é possível entender de forma 
mais detalhada quais os procedimentos es-
tabelecidos desde a apresentação até a pres-
tação de contas de um projeto. A Instrução 
Normativa vigente é a de número 02, de 23 
de abril de 2019, chamada neste documen-
to de IN 2/2019, e, junto com entendimen-
tos da Secretaria Especial da Cultura, será 
a base desta cartilha.

No decorrer desta cartilha a norma mais 
citada será a atual Instrução Normativa 
2/2019. Assim, sempre que houver men-
ções a normas diferentes, estas serão iden-
tificadas. Quando houver menção a anexos 
e artigos sem referência, estaremos sempre 
citando a IN 2/2019.

O QUE É LEI DE 
INCENTIVO À 
CULTURA?

Nosso país conta com mais de 300 leis de 
incentivo à cultura, que podem ser leis mu-
nicipais, estaduais e federais, criadas para 
estimular a produção cultural em troca de 
benefícios de isenção fiscal. Essas leis são 
baseadas no princípio da renúncia fiscal. E 
a renúncia nada mais é do que o poder pú-
blico “abrir mão” de receber determinado 
valor, para que ele seja aplicado diretamen-
te no setor cultural.

As leis municipais irão oferecer isenção 
de impostos municipais, como é o caso do 
ISS (imposto sobre serviços) e IPTU (im-
posto sobre a propriedade territorial ur-
bana). As leis estaduais oferecerão isenção 
no imposto estadual, como por exemplo o 
ICMS (imposto sobre a circulação de mer-
cadorias e serviços) e as leis federais, por 
sua vez, irão conceder isenção de imposto 
federal, no caso, do IR (imposto de renda).

A Lei Federal nº 8.313, do dia 23 de de-
zembro de 1991 é conhecida como Lei de 
Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet. A ex-
pressão Rouanet é um apelido dado pelo 
seu criador, Sérgio Paulo Rouanet, diplo-
mata e membro da Academia Brasileira de 
Letras, que na época era o Secretário de 
Cultura do Governo Collor.

Esta é a principal lei de incentivo à cul-
tura do Brasil, já tendo mobilizado mais 
de 17 bilhões em todo o país desde a 
sua criação.

Através dela foi criado o PRONAC, que 
significa “Programa Nacional de Apoio à 
Cultura”, para ser implementado através de 
três mecanismos:
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QUEM PODE 
APRESENTAR UM 
PROJETO 

Chamamos de Proponente a pessoa 
que apresenta um projeto ao Mi-
nistério da Cidadania, e que será 

responsável legal pela execução do pro-
jeto. É o proponente que responde por 
todas as ações do projeto e que deverá 
prestar contas de sua realização e da utili-
zação dos recursos obtidos através da Lei 
de Incentivo à Cultura.

Conforme o Anexo I (Glossário), XLIII, 
da Instrução Normativa, proponente é a 

“pessoa física com atua-

ção na área cultural, ou pes-

soa jurídica de direito público 

ou privado, com ou sem fins 

lucrativos, que apresente o 

Código Nacional de Ativida-

des Econômicas (CNAE), re-

ferente à área cultural no seu 

registro de CNPJ, de acordo 

com a classificação constan-

te no anexo VII, responsável 

por apresentar, realizar e res-

ponder por projeto cultural 

no âmbito do Pronac”.

Assim, antes de iniciar o projeto, o pro-
ponente deve ser avaliado, no que diz res-
peito aos requisitos necessários frente a 
legislação, uma vez que o mesmo deverá 
comprovar sua natureza cultural.

Poderão ser proponentes as pessoas fí-

sicas e jurídicas (com ou sem fins lucrati-
vos), desde que atendam aos requisitos da 
norma. Pessoas jurídicas de direito público1  
poderão ser proponentes, desde que sejam 
da administração pública indireta2.

Quando o proponente for pessoa jurídica, 
será necessária uma avaliação do cartão de 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (que pode ser obtido no site da Receita 
Federal). Essa avaliação deve observar os 
códigos de Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE), referente a área 
cultural, de acordo com a classificação cons-
tante do Anexo VII (art. 2º, §1º).

Outra avaliação é do seu ato constituti-
vo, que pode ser o contrato social de uma 
empresa, o estatuto da entidade, ou outros. 
Estes devem dispor sobre a finalidade cul-
tural de forma expressa.

A exceção é para o proponente que está 
apresentando a sua primeira proposta, que, 
apesar de dispensado do currículo cultu-
ral, tem uma limitação orçamentária de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), confor-
me o §7º do art. 2º.

Para isso, a atual Instrução Normativa 
prevê o Anexo VII, que traz a lista dos 
segmentos culturais e respectivos códigos 
(CNAE ś), que devem constar no cartão de 
CNPJ do proponente, dependendo do seg-
mento cultural do projeto.

Dessa forma, antes de começar a elaborar 
um projeto, o proponente precisa se certi-
ficar de que possui a documentação e os 
requisitos necessários.

Abaixo, apresentamos o rol de documen-
tos que são necessários para os proponentes, 
conforme consta no Anexo III da Instrução.

1. Administração pública direta só poderá receber doação ou patrocínio em favor do Fundo Nacional de Cultura, conforme §1º do 
art. 23 do Decreto 5.761, de 27.04.2006.

2. A Administração Indireta é o conjunto de entidades com personalidade jurídica que são vinculados a um órgão da Administra-
ção Direta, e prestam serviço público ou de interesse público. São eles: Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de economia mista, 
Fundação Pública.
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  3. Considera-se intermediação a apresentação de proposta por proponente cuja participação em sua execução será irrelevante, aces-
sória ou nula ou em que a atividade técnico-financeira ou de gestão tenha sido delegada (conceito retirado do item XVIII do Anexo 
I – Glossário – da IN 2/2019).

DOCUMENTOS PROPONENTE 
PESSOA FÍSICA
 π Currículo de atividades culturais, dan-

do ênfase para as atividades na área obje-
to da proposta;
 π Cópia do documento de identidade, 

contendo RG, CPF, foto e assinatura;
 π Ou, se for o caso, cédula de identidade 

de estrangeiro emitida pela República Fe-
derativa do Brasil.

DOCUMENTOS PROPONENTE 
PESSOA JURÍDICA
 π Currículo de atividades culturais do 

proponente na área objeto da proposta, 
ou, caso a entidade não possua, juntar o 
currículo cultural dos seus dirigentes e/
ou da equipe que constará na ficha técni-
ca do projeto;
 π Cartão de CNPJ da entidade, em situ-

ação ativa – retirado no site http://www.
receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/
cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
 π Cópia do ato que constituiu a pessoa 

jurídica, que pode ser a última alteração 
contratual ou estatutária, certificado de 
micro empreendedor, requerimento de 
empresário ou documento equivalente, 
devidamente registrado no órgão compe-
tente. Caso a última versão do ato não 
seja uma versão consolidada, será neces-
sário juntar todas as alterações;
 π Cópia da ata de eleição e termo de pos-

se da atual diretoria, devidamente regis-
trada, ou do ato de nomeação dos atuais 
dirigentes, quando for o caso;
 π Cópia do documento de identidade 

do(s) dirigente(s), contendo RG, CPF, 
foto e assinatura.

DICAS
• Licitação: A Lei de Incentivo à Cul-
tura dispensa licitação, mas quando o 
proponente for pessoa jurídica de direito 
público é necessário licitar (vide art. 47, 
§1º, “I”). Essa informação é de suma im-
portância e deve ser de conhecimento do 
proponente logo no início da concepção 
do projeto.
•  Procurador: Se o Proponente for re-
presentado por terceiros, é preciso juntar 
ao Salic uma procuração que traga firma 
reconhecida, acompanhada dos docu-
mentos de identificação do(s) procura-
dor(es), com foto, assinatura, RG e CPF. 
Atenção: os poderes contidos na produ-
ção não poderão, sob qualquer hipótese, 
configurar intermediação3, vedada pelo 
art. 28 da Lei nº 8.313, de 1991.
•  Currículo ou Portfólio: não existe um 
modelo de currículo ou portfólio cultural 
do Ministério da Cidadania, mas sugere-
-se um material organizado, por ordem 
cronológica, com dados que comprovem 
que a atividade aconteceu de fato. As-
sim, o proponente poderá juntar no Salic 
(dentro do limite que o software permi-
tir), todo e qualquer material que com-
prove a sua atuação cultural, como por 
exemplo: matérias de jornal, sites e redes 
sociais, cartazes, folders, fotos, vídeos, 
relatórios, entre outros.
• Execução compartilhada: possibilidade 
onde dois ou mais proponentes somam 
as suas competências para executar um 
projeto, e firmam um contrato ou acor-
do de cooperação técnica para formalizar 
essa parceria (Anexo I, XVI).

CARTILHA LEI DE INCENTIVO  À CULTURA
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USUÁRIO DO SALIC

O segundo passo é o registro do pro-
ponente no Sistema Salic, que deverá ser 
a pessoa física ou o representante legal da 
pessoa jurídica.

É necessário que seja cadastrado um 
e-mail, que esteja apto a receber as infor-
mações do Ministério. O Salic e o e-mail 
são os canais entre proponente e Ministé-
rio, e por isso devem estar funcionando e 
serem regularmente verificados.

Conforme o Glossário – Anexo I da Ins-
trução, item XLVII, usuário do Salic é a 
pessoa física que é detentora de chave de 
validação para inserção e edição de propos-
tas e projetos culturais, podendo ser o pró-
prio proponente, seu representante legal, 
ou procurador devidamente constituído.

O software é acessado pelo link http://
salic.cultura.gov.br/autenticacao/ é só entrar e 
fazer o cadastro.

Se o proponente quiser conferir poderes 
para um terceiro lhe representar frente o 
Ministério e cadastrar um projeto, haverá 
necessidade de que seja firmada uma pro-
curação conferindo poderes a um repre-
sentante legal que cuidará do projeto. Essa 
procuração deve ser anexada ao Salic no 
ato do cadastramento do projeto. A Ins-
trução Normativa também exige que essa 
procuração tenha assinatura com firma re-
conhecida em cartório (Anexo III).

LIMITES DE PROJETO E VALORES 
POR PROPONENTE

Atualmente, existe um número limite 
que um proponente pode apresentar de 

projetos (sobre o assunto, recomenda-se a 
leitura dos art. 4º e 5º). São eles:

 π Pessoas físicas e Empreendedor Indi-
vidual com enquadramento Micro Em-
preendedor Individual (MEI) podem ser 
proponentes de apenas 4 (quatro) projetos 
ativos. A soma dos projetos deve se limitar 
ao total de R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais).
 π As demais empresas que sejam cons-

tituídas de forma individual (Empre-
endedores Individuais) poderão ter até 
8 (oito) projetos ativos, totalizando R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais).
 π Empresa Individual de Responsabilida-

de Limitada (EIRELI), Sociedades Li-
mitadas (Ltda) e demais pessoas jurídicas 
poderão somar até 16 (dezesseis) projetos 
ativos que totalizem R$10.000.000,00 
(dez milhões de reais).

Porém, caso os proponentes citados aci-
ma queiram aumentar o número de pro-
jetos (e não o limite monetário deles), po-
derão, desde que os novos projetos sejam 
integralmente realizados em equipamentos 
ou espaços públicos. Nesse caso, as pesso-
as físicas e MEI ś poderão acrescer mais 2 
(dois) projetos; os demais Empreendedores 
Individuais poderão acrescer mais 3 (três) 
projetos; e EIRELI, Sociedades Limitadas 
e outras pessoas jurídicas poderão acrescer 
mais 4 (quatro) projetos. Essa possibilidade 
está no art. 4º, §5º.

Também vale destacar que a atual Ins-
trução Normativa traz novamente à men-
ção a projetos “ativos” para contabilizar os 
quantitativos de projetos.

Para melhor visualização dos limites de 
número de projetos e valores, fizemos o 
quadro a seguir.
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Existe outra exceção, prevista no art. 5º, 
informando que será permitido mais um 
acréscimo dos limites de projetos inicial-
mente informados neste tópico. A possi-
bilidade é de até 50% para novos projetos 
integralmente executados na Região Sul e 
nos estados de Espírito Santo e Minas Ge-
rais e de até 100% nas Regiões Norte, Nor-
deste ou Centro-Oeste. A norma menciona 
um aumento nos limites quantitativos, o 
que nos leva a crer que estamos falando de 
um aumento no número de projetos, e não 
no valor da carteiro (limite orçamentário).

Mas atenção: Considera-se um mesmo 
proponente a pessoa física que também 
se constitua como tipos empresariais EI e 
EIRELI ou sócio das demais pessoas jurí-
dicas ou as pessoas jurídicas que possuam 
sócios em comum ou que participem do 
mesmo grupo empresarial (art. 4º, §1º).

A novidade da Instrução Normativa 
2/2019 é que agora, além das regras já ex-
plicadas, o valor homologado para capta-
ção por projeto unitário fica limitado em 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais). As 
exceções para esta regra estão descritas nos 
§2º e §3º do art. 4º.

O limite de 1 milhão por projeto não se 
aplica aos seguintes tipos (art. 4º, §2º):

 - Planos Anuais e Plurianuais de Atividades;
 - Patrimônio cultural material e imaterial;
 - Museus e memória;
 - Conservação, construção e implanta-

ção de equipamentos culturais de reco-
nhecido valor cultural pela respectiva 
área técnica do Ministério da Cidadania;
 - Construção e manutenção de salas de 

cinema e teatro em municípios com me-
nos de 100.000 (cem mil) habitantes.

Outra exceção que é uma novidade da 
Instrução Normativa 2/2019 é a prevista 
no §3º do art. 4º. Agora, respeitado o valor 
de carteira (que é o somatório financeiro de 
todos os projetos que o proponente pode-
rá apresentar), um projeto pode ter o valor 
máximo de R$6.000.000,00 (seis milhões 
de reais) se tratar as seguintes temáticas:

 - inclusão da pessoa com deficiência, 
educativos em geral, prêmios e pesquisas;
 - óperas, festivais, concertos sinfônicos, 

desfiles festivos e corpos estáveis;
 - datas comemorativas nacionais com 

calendários específicos; e
 - eventos literários, ações de incentivo à 

leitura e exposições de artes visuais.

LIMITES DE NÚMEROS DE PROJETOS E VALORES

TIPO DE PROPONENTE
Nº DE 

PROJETOS
SOMA DE TODOS 

OS PROJETOS EXCEÇÃO

- Pessoas físicas 
- Micro Empreendedor 

Individual
Até 4 R$1.000.000,00

+ 2 projetos, se forem 
integralmente realizados em 

equipamentos ou espaços públicos.

Demais enquadramentos de 
Empreendedor Individual Até 8 R$6.000.000,00

+ 3 projetos, se forem 
integralmente realizados em 

equipamentos ou espaços públicos.

Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada 

(EIRELI), Sociedades 
Limitadas (Ltda) e demais 

pessoas jurídicas

Até 16 R$10.000.000,0
+ 4 projetos, se forem 

integralmente realizados em 
equipamentos ou espaços públicos.
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ENQUADRAMENTO 
DO PROJETO

O enquadramento de um projeto não 
é feito pelo proponente, mas pelo 
Ministério da Cidadania. Porém, 

cabe ao proponente trabalhar com o ob-
jetivo de que o seu projeto seja enquadra-
do corretamente.

 Mas o que é o enquadramento? Nada 
mais é do que verificar em qual artigo da Lei 
8.313/91 o seu projeto se enquadra: art. 18 
ou 26. O enquadramento tem relação direta 
com o percentual que o incentivador do pro-
jeto poderá deduzir do seu imposto de renda.

 Funciona assim: a empresa que incenti-
va pode deduzir até 4% do seu imposto de 
renda em benefício da cultura. Se o incen-
tivador for pessoa física, a dedução é de até 
6%. Esse limite de imposto de renda pode 
ser revertido para um ou mais projetos, e, 
no caso da pessoa física, para outros meca-
nismos de incentivo fiscal além da Lei de 
Incentivo à Cultura.

 Vejamos agora a diferença entre o art. 18 
e art. 26 da Lei 8.313/1991.

ARTIGO 18 – RENÚNCIA FISCAL 
TOTAL

100% do valor investido no projeto é abatido do 
Imposto de Renda do incentivador, para as moda-
lidades de patrocínio e doação

Aqui, o valor incentivado não pode ser 
abatido como despesa operacional para as 
pessoas jurídicas.

ARTIGO 26 – RENÚNCIA FISCAL 
PARCIAL

Somente parte do valor investido no projeto é 
abatido do Imposto de Renda do incentivador. De-
pendendo da modalidade (patrocínio ou doação), e 
do incentivador (pessoa física ou jurídica) os percen-
tuais podem variar entre 30% e 80%

Nesse caso, o valor que não é abatido 
do imposto de renda deverá ser suporta-
do com recursos próprios do incentiva-
dor. Ademais, ainda no caso do artigo 26, 
quando o incentivador for pessoa jurídica, 
o valor incentivado pode ser abatido como 
despesa operacional.

O quadro explicativo abaixo mostra 
os percentuais de dedução fiscal para os 
dois artigos.

PERCENTUAIS DE 
DEDUÇÃO FISCAL

-
ARTIGO 

18
ARTIGO 

26

PJ  
DOAÇÃO

100% 
Isenção

40% 
Isenção

PJ 
PATROCÍNIO

100% 
Isenção

30% 
Isenção

PF 
DOAÇÃO

100% 
Isenção

80% 
Isenção

PF 
PATROCÍNIO

100% 
Isenção

60% 
Isenção

PJ - Pessoa jurídica. PF - Pessoa física.
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ÁREAS CULTURAIS COM 100% DE 
ISENÇÃO FISCAL (ART. 18 DA LEI 
8.313/91) 

ARTES CÊNICAS
• circo; dança; mímica; ópera; teatro; tea-
tro de formas animadas, de mamulengos, 
bonecos e congêneres; 
• teatro musical, quando sua encenação 
se estabelece por meio de dramaturgia, 
compreendendo danças e canções;
• desfile de escola de samba ou festivos 
de caráter musical e cênico que tenham 
relação com festividades regionais, com 
confecções de fantasias, adereços ou ma-
terial cenográfico;
• construção e manutenção de salas de 
teatro ou centros culturais comunitários 
em municípios com menos de 100.000 
habitantes; e
• ações de capacitação e treinamento 
de pessoal.

AUDIOVISUAL
• produção de conteúdo audiovisual de 
curta e média metragem, incluindo rá-
dios e TVs educativas e culturais;
• difusão de acervo e conteúdo audiovi-
sual nos diversos meios e suportes;
• restauração e preservação de acer-
vos audiovisuais;
• doação de acervos audiovisuais 
para cinematecas;
• ações de capacitação e treinamento 
de pessoal;
• aquisição de equipamentos para manu-
tenção de acervos audiovisuais públicos e 
cinematecas; e
• construção e manutenção de salas de 
cinema que poderão funcionar também 
como centros culturais comunitários em 
municípios com menos de 100.000 (cem 
mil) habitantes.

PATROCÍNIO E DOAÇÃO

O incentivo pode ocorrer de duas for-
mas: doação ou patrocínio. O conceito de 
doação e patrocínio pode ser obtido nos 
artigos 4 e 23 do Decreto que regulamen-
ta a Lei de Incentivo à Cultura (Decreto 
5.761, de 27 de abril de 2006).

A doação não tem finalidade comercial. 
Aqui é proibido qualquer tipo de promo-
ção do doador e só podem se beneficiar 
dela propostas culturais de pessoa física, 
ou jurídica sem fins lucrativos.

Considera-se patrocínio a transferência de 
dinheiro ou serviços e a utilização de bens 
móveis ou imóveis do patrocinador, sem 
transferência de domínio. O patrocínio pos-
sui finalidade comercial. Ou seja, aqui pode 
haver publicidade do apoio com identifica-
ção do patrocinador, dentro das normas de 
aplicação de logomarca previstas no Manual 
de Uso das Marcas do Pronac, disponível 
no site do Ministério. Além disso, qualquer 
proposta aprovada pode se beneficiar de 
patrocínio, inclusive as que estiverem em 
nome de pessoa jurídica com fins lucrativos.

Atenção: a doação e o patrocínio só po-
dem ser feitos a projetos ou pessoas não 
vinculadas ao investidor (vide art. 27 da 
Lei 8.313/1991). 

E para normatizar os artigos 18 e 26 da 
Lei de Incentivo à Cultura, a Instrução 
Normativa 2/2019 traz, em seu Anexo IV, 
a lista de todos os segmentos culturais en-
quadrados no art. 18, com 100% de isen-
ção fiscal. Dessa forma, todos os segmen-
tos que não estiverem na lista abaixo serão 
considerados como art. 26 da Lei, sendo 
beneficiados com 30% a 80% de isen-
ção fiscal.
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MÚSICA
• música erudita;
• música instrumental;
• canto coral; e
• ações de capacitação e treinamento 
de pessoal.

ARTES VISUAIS
• exposição de artes visuais que possua 
em sua concepção tratamento artístico e 
curatorial, em quaisquer suportes abran-
gendo as seguintes categorias: pintura, 
desenho, gravura, fotografia, escultura, 
objeto, grafite, instalação, performances, 
vídeo-arte, artes digitais, arte eletrônica, 
design, arquitetura, moda, arte cibernéti-
ca e artes gráficas, que poderão se orga-
nizar sob a forma de exposições, feiras, 
festivais, mostras, circuitos artísticos; e
• ações educativo-culturais, inclusive 
seminários, oficinas e palestras, assim 
como ações de capacitação e treinamento 
de pessoal que visem a formação e o fo-
mento em artes visuais.

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E 
IMATERIAL4

• doações ou aquisições de acervos cul-
turais em geral para arquivos públicos e 
instituições culturais;
• preservação, restauração, conserva-
ção, salvaguarda, identificação, registro, 
educação patrimonial e acervos do pa-
trimônio cultural material e imaterial;
• ações de documentação ou digita-
lização de acervo bibliográfico e ar-
quivístico, pesquisa e sistematização 
de informação;
• preservação, restauração, manuten-
ção, readequação ou revitalização de 
equipamentos culturais ou edificações 
destinadas a preservação de patrimô-
nio cultural;

• ações de segurança para preservação 
de patrimônio cultural ou de acervos;
• ações educativo-culturais, inclusive 
seminários, oficinas e palestras, visando 
a preservação do patrimônio material, 
imaterial ou de acervos de valor cultural;
• treinamento de pessoal ou aquisição 
de equipamentos para manutenção de 
acervos, arquivos públicos e institui-
ções congêneres;
• elaboração de projetos de arquitetura 
e urbanismo; e
• elaboração de projetos de restauro (ar-
quitetura e complementares) destinados 
à preservação de bens culturais mate-
riais tombados pelos poderes públicos, 
federal, estadual, municipal ou distrital.

MUSEUS E MEMÓRIA
• doação ou aquisição de acervos para 
museus e instituições de preservação 
da memória;
• preservação, restauração, conservação, 
identificação, registro e promoção;
• documentação e digitalização de acer-
vos; sistemas de informações;
• ações de segurança para preservação 
de acervos;
• planos anuais de atividades e elabora-
ção de planos museológicos;
• exposições realizadas em museus, ex-
posições organizadas com acervos de 
museus e museografia;
• pesquisa, sistematização de informações;
• ação educativo-cultural, inclusive semi-
nários, congressos e palestras;
• criação e implantação (projetos, cons-
trução, restauração e reforma);
• ações de capacitação e treinamento de 
pessoal; e
• aquisição de equipamentos para a pre-
servação e manutenção de acervos.

4. Sobre patrimônio cultural material e imaterial, sugere-se a leitura do “Anexo I – Glossário, incisos XXIV e XXV” da IN 2/2019.
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HUMANIDADES
• livros ou obras de referência, impressos 
ou eletrônicos, de valor artístico, literário 
ou humanístico;
• manutenção, preservação ou restaura-
ção de acervos bibliográficos e arquivís-
ticos compreendidos por livros ou obras 
de referência, impressos ou eletrônicos, de 
valor artístico, literário ou humanístico; 
• eventos literários e ações educativo-
-culturais voltados para a promoção do 
livro e da criação literária, e para o incen-
tivo à leitura;
• doação ou aquisição de acervos para bi-
bliotecas públicas, museus, arquivos pú-
blicos, cinematecas;
• ações de capacitação, treinamento de 
pessoal, oficinas e aquisição de equipa-
mentos, que tenham como finalidade a 
manutenção de acervos de bibliotecas 
públicas, museus, arquivos públicos e ci-
nematecas; e
• construção de bibliotecas desde que es-
teja prevista a implantação de espaço des-
tinado a apresentações de teatro, exibição 
de filmes e outras atividades culturais em 
municípios com menos de 100.000 (cem 
mil) habitantes.

 DICA: As áreas de enquadramento de 
um projeto são de suma importância, pois 
o percentual de dedução fiscal impacta 
diretamente no interesse que o incentiva-
dor terá naquele projeto. Isso porque nos-
sa recomendação é que o incentivo seja 
prospectado desde o início da concepção 
do projeto.

Por isso, antes mesmo de escrever a 
proposta, o proponente deve estar atento 
ao possível enquadramento do seu proje-
to cultural.

COMO ELABORAR  
UM PROJETO 

A elaboração diz respeito à parte 
conceitual e orçamentária, in-
cluindo a distribuição do produto 

cultural que irá resultar do projeto e docu-
mentos que deverão ser anexados.

Atenção: toda informação contida no 
projeto deve ser comprovada na prestação 
de contas. Ou seja, o que você prometeu 
deve cumprir e também comprovar.

O cadastramento é feito no software Sa-
lic. Deverá contar com um nome, resumo, 
período de realização acompanhado de 
cronograma; objetivos, justificativa, medi-
das de acessibilidade e de democratização 
de acesso, ação formativa cultural, currícu-
lo do proponente e principais envolvidos, 
além de outras informações específicas e 
documentos anexos que forem necessários.

Para cada tipo de projeto existe um rol 
de documentos diferentes que deverão 
ser apresentados. Por isso, antes de en-
viar o seu projeto ao Ministério, reporte-
-se ao Anexo III da Instrução e organize a 
sua documentação.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

O sistema é autoexplicativo. Por isso 
abordaremos apenas alguns itens que nor-
malmente geram dúvidas aos proponentes. 
O campo “Data Fixa” diz respeito a datas 
fixas como por exemplo Natal, Carnaval, 
Páscoa, que fazem parte de um calendário 
e que não podem ser alteradas. Esse tam-
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bém é o momento em que o proponente 
deve indicar qual agência bancária do Ban-
co do Brasil ele deseja trabalhar. As contas 
serão abertas pelo Ministério no momen-
to oportuno. Também é necessário indicar 
se a proposta é ou não de audiovisual. No 
item “Plano Execução Imediata” é preciso 
indicar qual o tipo do seu projeto, pois isso 
irá determinar a tramitação dele.

Atente-se também para o período de rea-
lização do projeto, que deve sempre iniciar 
pelo menos 90 dias após o envio da pro-
posta ao Ministério.

Clique sempre em SIM em “Prorrogação 
automática” e caso o seu projeto trabalhe 
com um bem tombado é necessário identi-
ficar a esfera, o número do ato de tomba-
mento e a data.

Resumo, objetivos e justificativa são 
campos que devem ser preenchidos com 
atenção, considerando os “textos dicas” in-
seridos pelo Ministério no próprio softwa-
re. Indicamos que o proponente primeiro 
escreva o seu projeto em um documen-
to paralelo, fazendo o backup, e ao final 
transfira as informações para o software, 
evitando a perda das informações.

ACESSIBILIDADE

Na elaboração, o seu projeto deve prever 
medidas de acessibilidade, “que busquem 
oferecer à pessoa com deficiência, idosa ou 
com mobilidade reduzida espaços, ativida-
des e bens culturais acessíveis, favorecen-
do sua fruição de maneira autônoma, por 
meio da adaptação de espaços, assistência 
pessoal, mediação ou utilização de tecno-
logias assistivas” (item XIX do Anexo I).

A base legal é o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência5  e sugerimos que o proponen-

te faça a leitura dessa norma para que sirva 
de inspiração sobre quais medidas de aces-
sibilidade poderá adotar no seu projeto, 
podendo inclusive sugerir novas alternati-
vas ao Ministério da Cidadania.

Os custos dessas medidas devem estar 
dentro do orçamento. Uma novidade da IN 
2/2019 é que agora está previsto expressa-
mente na norma que o material de divul-
gação dos produtos culturais gerados pelo 
projeto deverá conter informações sobre a 
disponibilização das medidas de acessibili-
dade adotadas para o produto (art. 18, §2º).

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

Também chamada pela nova norma de 
ampliação de acesso, são medidas “pre-
sentes na proposta cultural que promovam 
ou ampliem a possibilidade de fruição dos 
bens, produtos e ações culturais, em espe-
cial às camadas da população menos as-
sistidas ou excluídas do exercício de seus 
direitos culturais por sua condição socioe-
conômica ou por quaisquer outras circuns-
tâncias” (item XI do Anexo I).

Dentro desse item, além de observar a 
correta distribuição do produto cultural 
(art. 20), assunto que será tratado em bre-
ve nesta cartilha, o proponente também 
precisa adotar, em seu projeto, pelo me-
nos uma medida de ampliação de acesso. 
A norma traz diversas opções no art. 21, 
mas o proponente poderá sugerir alguma 
solução que não esteja lá prevista.

PRODUTO E PLANO DE 
DISTRIBUIÇÃO

Todo projeto cultural terá um produ-
to resultante. O produto pode ser uma 
apresentação musical, a restauração de 

5. Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015.
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um bem tombado, uma exposição de ar-
tes visuais, a construção de um Centro 
Cultural, entre outros. Enfim, o produto 
cultural é o que está sendo gerado atra-
vés do seu projeto. E o produto pode ser 
principal ou secundário. Isso porque o seu 
projeto pode prever mais de um produto. 
Nesse caso, apenas um produto deverá ser 
cadastrado como principal, sendo os de-
mais secundários. 

O Glossário (Anexo I) da Instrução, no 
item XXXIII, explica que produtos secun-
dários são “demais resultados do projeto 
cultural, abrangendo eventos, atividades 
ou bens culturais que dependem, derivam 
ou se vinculam ao produto principal do 
projeto”.

Um exemplo de produtos principal e 
secundário seria o caso de um livro (pro-
duto principal) que vem acompanhado de 
um evento literário (produto secundário). 
Ou ainda a produção de um CD (produ-
to principal) que contará com um show de 
lançamento (produto secundário). Porém, 
em termos financeiros, o produto principal 
sempre deverá ser o de custo mais signifi-
cativo dentro do projeto.

Atenção, pois o produto principal será 
determinante para fins de enquadramento 
do seu projeto (art. 18 ou art. 26 da Lei de 
Incentivo à Cultura), conforme dita o art. 
7º da IN 2/2019.

Depois de cadastrar o produto, é ne-
cessário informar no Salic como ele será 
distribuído para patrocinadores, para a 
divulgação e para os beneficiários, e tam-
bém se existe receita envolvida. Todas 
as informações devem ser fornecidas no 
ato do cadastramento, no campo Plano 
de Distribuição.

Os patrocinadores podem receber até 

10% do produto resultante. Se houver mais 
de um, eles devem dividir os produtos, 
mantendo o limite total de 10%. A divul-
gação do projeto também não pode receber 
mais do que 10%.

Para isso, é necessário ter conhecimento 
do art. 20. Ele explica que é necessário um 
plano de distribuição detalhado, para asse-
gurar a ampliação do acesso aos produtos, 
bens e serviços culturais.

E esses limites preveem que:
 π O mínimo de 20% deve ser distribuído 

gratuitamente com caráter social, educa-
tivo ou de formação artística;
 π Até 10% pode ser destinado gratuita-

mente aos patrocinadores;
 π Até 10% pode ser destinado de for-

ma gratuita para ações promocionais ou 
de divulgação.

Outra dúvida recorrente é se os produtos 
culturais resultantes dos projetos podem 
ser vendidos. E a resposta é sim! Poderá 
haver cobrança em projetos aprovados pela 
Lei de Incentivo à Cultura. No entanto, é 
necessário que o proponente, no momento 
do cadastramento do plano de distribuição 
do projeto, informe quais os valores serão 
cobrados e qual a receita prevista, e respeite 
as limitações da norma.

Quando houver venda, o valor será pre-
viamente validado pelo Ministério. Nesse 
caso, algumas regras devem ser observa-
das, além das descritas anteriormente.

 π O mínimo de 10% da venda dos in-
gressos não pode ultrapassar o valor do 
Vale- Cultura;
 π Até 50% dos produtos poderão ser co-

mercializados a critério do proponente, 
respeitando o valor médio de R$225,00 
(duzentos e vinte e cinco reais), exceto 
para projetos com transmissão ao vivo 
em TV aberta;
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 π A meia entrada deve ser oferecida 
à razão de 50% (cinquenta por cen-
to) do quantitativo total dos ingres-
sos comercializados;
 π O valor total da bilheteria deve ser igual 

ou inferior ao custo total do projeto;
 π A previsão de receita a ser arrecadada 

deverá constar no plano de distribuição 
do projeto.

Por fim, uma novidade da IN 2/2019 é 
que agora os projetos que contemplem o 
custeio de atividades permanentes e co-
mercializarem produtos culturais, deverão 
prever a aceitação do Vale-Cultura como 
meio de pagamento (art. 20, § único).

AÇÕES FORMATIVAS CULTURAIS

Além das medidas de acessibilidade e da 
ação de ampliação de acesso, o proponen-
te também deverá executar uma ou mais 
ações formativas culturais (antes chamadas 
de ações educativas) dentro do seu projeto. 
Essa ação é necessária para todos os tipos 
de projetos.

Aqui não é o número de ações que conta, 
mas sim o percentual do público atingido 
com uma ou mais ações. É necessário que 
a ação atinja pelo menos 10% do público 
que for beneficiado, previsto no plano de 
distribuição cadastrado pelo proponente, 
considerando um mínimo de 20 pessoas. 
Caso o plano de distribuição preveja mais 
de 10 mil pessoas atingidas, a ação educa-
tiva poderá se limitar a 1 mil pessoas.

O público atingido pela ação educativa 
deve ser composto de, no mínimo, 50% de 
estudantes e professores da rede pública de 
ensino. Outro detalhe é que esta ação deve 
conter rubricas orçamentárias próprias, 
podendo ser inclusive cadastrada como 
produto secundário.

PROJETO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do projeto deve ser apre-
sentado no momento do cadastramento 
da proposta.

Conforme já mencionado, a Lei de Incen-
tivo à Cultura dispensa licitação, mas quan-
do o proponente for pessoa jurídica de direi-
to público é necessário licitar (vide menção 
no art. 47, §1º, “I”). Apesar disso, existem 
alguns limitadores para a contratação de 
fornecedores, previstos no próximo item.

Desde 2017 existe a obrigatoriedade de 
previsão no orçamento e contratação de 
profissional da contabilidade com o res-
pectivo registro no órgão de classe, poden-
do o proponente utilizar o profissional da 
sua empresa ou entidade. A obrigatorieda-
de também se estende a previsão, na plani-
lha orçamentária, de serviços advocatícios, 
ficando a critério do proponente a utiliza-
ção ou não desse item.

Porém, existem algumas vedações ao or-
çamento (art. 17), sendo proibido realizar os 
seguintes custos:

 - com elaboração de proposta cultural, 
taxa de administração ou similar;
 - em benefício de agente público ou 

agente político, integrante de quadro de 
pessoal de órgão ou entidade pública da 
administração direta ou indireta, por 
quaisquer tipos de serviços, salvo nas hi-
póteses previstas em leis específicas e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 - com a elaboração de convites personali-

zados ou destinados à circulação restrita;
 - com recepções, festas, coquetéis, serviços 

de bufê ou similares, excetuados os gastos 
com refeições dos profissionais ou com 
ações formativas culturais, quando necessá-
rio à consecução dos objetivos da proposta;
 - com compra de passagens em primeira 

classe ou classe executiva, salvo em situ-
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ações excepcionais, devendo a necessida-
de ser comprovada pelo proponente, bem 
como para algumas autoridades autoriza-
das pela norma6;
 - com serviços de captação, nos casos de 

proposta cultural com patrocínio exclusi-
vo de edital ou apresentada por instituição 
cultural criada pelo patrocinador;
 - com taxas bancárias, multas, juros ou 

correção monetária, inclusive referen-
te a pagamentos ou recolhimentos fora 
dos prazos;
 - com a aquisição de espaço para veicula-

ção de programas de rádio e TV, no caso 
de propostas na área de audiovisual, ex-
ceto quando se tratar de inserções publi-
citárias para promoção e divulgação do 
produto principal do projeto.

A Instrução anterior (5/2017) fazia men-
ção expressa a proibição de custos que re-
sultassem em vantagem financeira indevi-
da ou material para o incentivador. Apesar 
da menção ter sido retirada pela Instrução 
vigente, é importante destacar que este 
continua sendo um custo vedado7.

LIMITES DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA

Alguns custos do orçamento devem obe-
decer a percentuais limites no momento do 
cadastramento. Mas atenção, pois alguns li-
mitadores são calculados sobre o valor total 
do projeto, outros sobre o valor homologa-
do para a execução e outros sobre o valor 
captado. A norma é muito sutil ao mencio-
nar a base de cálculo dos percentuais, mas 
estes sofrem enorme diferença dependendo 
sobre qual valor total são calculados.

Os limites dos custos administrativos e 
de divulgação serão calculados, pelo pró-
prio sistema e no ato do cadastramento, 
sobre o valor do projeto, que é a soma de 
pré-produção, produção e pós-produção, 
recolhimentos, e assessoria jurídica e con-
tábil (art. 6º).

 - Custos administrativos (todos os lista-
dos no art. 10) – até 15%
 - Custos de divulgação (regra) – até 20%
 - Custos de divulgação (exceção) – até 

30% para projetos de até R$300.000,00
 - Remuneração para captação de recur-

sos (que só pode ser paga proporcional-
mente às parcelas já captadas) – até 10%, 
limitado ao teto de R$100.000,00
 - Direitos autorais – a norma solicita que 

os valores sejam compatíveis com os pra-
ticados no mercado cultural e limitados 
até 10% do valor homologado para exe-
cução. Sugere-se a leitura do art. 13.

Sobre os custos administrativos, atenção: 
quando for necessário utilizar acima de 
50% do valor dos custos de administração 
em uma única rubrica, será necessária justi-
ficativa de economicidade (art. 10, § único).

O proponente que prestar serviços ao 
projeto poderá ser remunerado, desde que 
o valor não ultrapasse 50% do valor homo-
logado para a execução (art. 11). Mas aten-
ção: todo pagamento do projeto por servi-
ços realizados por cônjuge, companheiro, 
parentes em linha reta ou colateral até o 
segundo grau, parentes com vínculo de 
afinidade com o proponente e em benefí-
cio de empresa coligada ou que tenha sócio 
em comum serão computados no limite de 
50% que o proponente pode receber. Essa 
regra só não aplica a grupos artísticos fa-

6. O art. 27 do Decreto 71.733/1973 permite a compra de passagens de primeira classe para Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica e passagens da classe executiva para os Ministros de Estado, os ocupantes de cargos de Natureza Especial, os Comandantes do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica e o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ressalva também para os artigos 
3º-B e 10 do Decreto 5.992/2006 que faz menção à “servidor ou colaborador eventual que acompanhar servidor com deficiência em 
deslocamento a serviço”.

7. A vantagem financeira é vedada pelo art. 23, §1º da Lei de Incentivo à Cultura e mencionado no art. 43, §7º da IN 2/2019. Lem-
brando que é permitido ao patrocinador o recebimento até 10% do produto cultural resultante do projeto.
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miliares que atuem na execução do projeto 
e corpos estáveis.

Ainda sobre o assunto, apesar do art. 11 fa-
zer menção ao proponente, o §3º explica que 
um mesmo fornecedor também não pode-
riam receber por mais de 50% do valor cap-
tado. A exceção se dá no caso de projeto de 
execução de obras e restauros (§3º do art. 11).

Muita atenção: Salvo no caso da captação 
de recursos, onde o art. 8, §1º deixa claro 
que os valores só podem ser pagos sobre 
a verba captada, nos demais artigos resta 
dúvida sobre o fato do proponente poder 
gastar o percentual sob o valor homologa-
do para execução ou valor captado. Uma 
visão mais precavida, e baseada no art. 50, 
§2º seria a do proponente calcular todos os 
seus limites sobre o valor que foi captado.

Além disso, outros valores devem ser ob-
servados para o pagamento de cachês artís-
ticos, por apresentação (art. 12):

 - para artista ou modelo solo – até 
R$45.000,00
 - para grupos artísticos, exceto orques-

tras – até R$90.000,00
 - para grupos de modelos de desfile de 

moda – até R$90.000,00
 - para orquestras – até R$2.250,00 

por músico
 - para orquestras – até R$45.000,00 para 

o maestro.

Valores superiores aos acima citados 
vão depender de uma aprovação da CNIC 
– Comissão Nacional de Cultura, consi-
derando as justificativas do proponente e 
área técnica.

Por fim, um limite orçamentário muito 

importante é que o custo per capita do seu 
projeto, ou seja, o valor de pessoa benefi-
ciada, não poderá exceder a R$250,00 (vide 
art. 4º, inciso “II”).

O valor por pessoa beneficiada é o quo-
ciente entre o somatório do Custo do Proje-
to solicitado pelo proponente e o quantita-
tivo de beneficiários do produto principal. 
Os beneficiários de produtos secundários 
poderão ser computados, desde que não 
sejam os mesmos beneficiários do produto 
principal, não se aplicando para os projetos 
de ampla difusão em sítio da internet e TV 
aberta (item LI do Glossário).

Mas esse limite de custo per capita não 
se aplica aos projetos que visem à proteção 
do patrimônio cultural material ou imate-
rial, museus e memória, planos anuais e 
plurianuais, restauração de obras de arte, 
inclusão da pessoa com deficiência, ópe-
ras, desfiles festivos, educativos em geral, 
prêmios e pesquisas, manutenção de cor-
pos estáveis, produção de obras audiovi-
suais, realizados em espaços com até 150 
(cento e cinquenta) lugares e construção 
ou manutenção de salas de cinema e tea-
tro em municípios com menos de 100.000 
(cem mil) habitantes. Tudo isso está no 
art. 4º, §4º.

DIVULGAÇÃO DO PROJETO

O projeto poderá prever custos de divul-
gação limitados a 20% ou 30% sobre o va-
lor do projeto (art. 9º), conforme mencio-
nado no tópico anterior. Não é necessário 
que seja apresentado um plano de divulga-
ção. No entanto, isso não retira a impor-
tância da divulgação de um projeto, e que 
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ela seja feita de forma correta, respeitando 
a utilização das logomarcas, e inserindo as 
divulgações na prestação de contas.

O material de divulgação produzido pre-
cisará seguir o Manual de Uso das Marcas 
do Pronac (disponível no link http://leidein-
centivoacultura.cultura.gov.br/). Além disso, 
é necessário que, durante a execução do 
projeto, o proponente anexe as marcas no 
Salic, para que sejam deferidas pelo Minis-
tério antes de serem divulgadas. Esse siste-
ma é muito eficiente, pois diminuiu dras-
ticamente as chances do proponente ter 
problemas com a inclusão de logomarcas 
na prestação de contas.

CONTRATO DE PATROCÍNIO

O contrato de patrocínio é um documen-
to que será firmado entre o proponente e o 
patrocinador, formalizando o patrocínio a 
ser realizado em determinado projeto. Esse 
contrato deverá mencionar expressamente 
as partes, o nome e número do projeto (ou 
proposta). Também deve trazer o valor do 
patrocínio, a data de validade e o cronogra-
ma de desembolso (item V, Anexo I).

É extremamente vantajoso possuir o 
contrato de patrocínio pelo fato do proje-
to ser encaminhado para a análise técnica 
sem necessidade de captação prévia (art. 
26, §1º), assunto que será abordado nos 
próximos tópicos.

Existe também outros casos onde há be-
nefícios em se firmar um contrato de patro-
cínio: a) projetos já homologados que pode-
rão ter a movimentação bancária autorizada 
antes de atingidos os percentuais mínimos 

(art. 30, §3º, II); b) possibilidade do aumento 
do prazo de captação (art. 33, §1º, inciso III); 
c) pedidos de ajuste orçamentário ou de re-
dução antes da captação de no mínimo 20% 
(art. 37, §4º e art. 39, caput).

CADASTRAMENTO DO PROJETO

O proponente deve estar atento aos pra-
zos de cadastramento. O sistema Salic re-
cebe novas propostas entre 01 de fevereiro 
e 30 de novembro. Para não correr riscos, 
recomendamos que os projetos sejam ca-
dastrados com alguns dias de antecedência.

Já o prazo para cadastramento de planos 
anuais ou plurianuais de atividades é sem-
pre dia 30 de setembro do ano que antece-
de a sua execução.

Além disso, o início da execução do seu 
projeto deve ocorrer somente após 90 dias 
da apresentação da proposta, salvo ex-
ceções (art. 2º, §3º). Como ainda existe a 
possibilidade de que haja diligências, suge-
rimos que o cadastramento seja realizado 
com maior antecedência possível.

Nesse momento do cadastro a conta 
bancária do projeto não será aberta. Você 
apenas irá indicar a agência bancária de sua 
preferência – obrigatoriamente do Banco 
do Brasil. O Ministério receberá essa infor-
mação e faz a abertura da conta bancária 
no momento oportuno.

Após o cadastramento, deve-se clicar no 
botão “Enviar Proposta ao MinC”. Agora, 
recomendamos que o software Salic seja 
acessado todos os dias para averiguar pos-
síveis diligências.
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dramento (art. 18 ou 26) e se contém medi-
das de acessibilidade, ampliação de acesso 
e ações formativas culturais.

Após essa avaliação, ela recebe um nú-
mero de Pronac (Programa Nacional de 
Incentivo a Cultura), que irá identificá-la 
daqui em diante, e passa a ser chamada de 
projeto cultural (e não mais proposta).

Nessa fase a manifestação da CNIC 
(Comissão Nacional de Incentivo à Cul-
tura) não é obrigatória, sendo facultada a 
Comissão manifestar-se no prazo de até 
5 dias da disponibilização dessa análise 
no Salic.

Caso o projeto seja indeferido e o propo-
nente não concorde, ele deve recorrer desta 
decisão, no prazo de até 10 dias, dentro do 
próprio sistema.

A decisão da aprovação preliminar será 
publicada no Diário Oficial da União, per-
mitindo, e em alguns casos exigindo que, 
antes mesmo da aprovação definitiva, o 
proponente faça a captação de pelo menos 
10% do valor do projeto.

AVALIAÇÃO DA 
PROPOSTA

Após o envio da proposta, o propo-
nente deve acessar o software para 
ter conhecimento do andamento 

do seu projeto, por isso recomendamos 
acompanhamento diário no Sistema Salic. 
Porém, o Ministério poderá enviar e-mail 
com alguns comunicados, como a aprova-
ção ou desaprovação de aplicação de mar-
cas, por exemplo. Por isso é necessário que 
o e-mail informado seja acessado regular-
mente pelo responsável do projeto.

O Ministério também poderá fazer soli-
citações dentro do projeto, que são chama-
das de diligências. As diligências devem ser 
respondidas sempre dentro dos prazos, do 
contrário o projeto é arquivado (art. 69, §4º).

Quando recebido na Secretaria Especial de 
Cultura, o projeto passa por algumas análises.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, ele é apresentado com a 
denominação “proposta cultural”. Essa pro-
posta recebe um número e passa por uma 
primeira avaliação, que é chamada de “ad-
missibilidade” e feita por área técnica dentro 
da própria Secretaria (ver art. 23 e seguintes).

Aqui, os técnicos vão averiguar, em geral, 
se a proposta está dentro das regras, tem 
caráter cultural, é similar a outra proposta 
do mesmo proponente, qual o seu enqua-



  25

CAPTAÇÃO DE 10%

Via de regra, todos os projetos precisa-
rão realizar a captação de pelo menos 10% 
do valor para serem remetidos para a se-
gunda avaliação, feita por um parecerista. 
Após essa captação mínima, o proponente 
poderá adequar o seu projeto, no prazo de 
30 dias. Não poderão ser alterados objeto e 
enquadramento (art. 26).

Esse pedido de adequação será avaliado 
pela Secretaria, que fará a avaliação entre 
30 e 60 dias, dependendo da matéria do 
projeto. Caso não seja necessário pedir ade-
quação, o projeto segue o seu fluxo normal 
(art. 26, §4º).

Mas nem todos precisam captar os 10%. 
São exceções (art. 26, §1º) os projetos:

 π de proteção do patrimônio material ou 
imaterial e de acervos,
 π museológicos, 
 π planos anuais e plurianuais de ativida-

des, 
 π de manutenção de corpos estáveis, 
 π de equipamentos culturais,
 π de eventos de ação continuada com 

captação nos últimos 3 (três) anos,
 π aprovados em editais públicos ou pri-

vados, 
 π que possuam contrato de patrocínio ou 

termo de compromisso de patrocínio, que 
garantam o alcance de pelo menos 10%,

 π apresentados por instituições criadas 
pelo patrocinador (o que é autorizado 
pelo §2º do art. 27 da Lei de Incentivo 
à Cultura).

ANÁLISE TÉCNICA

Posteriormente, o projeto é enviado a 
um parecerista técnico, que fará uma se-
gunda avaliação (também chamado na 
norma de ‘unidade técnica de análise’). 
Pareceristas são espécie de “juízes” que 
estão distribuídos em todo o território 
nacional, os quais, em tese, devem ser es-
pecialistas no assunto relativo ao projeto 
cultural e que irão adentrar no mérito do 
projeto e emitir um parecer, decidindo 
pela aprovação (com ou sem cortes) ou re-
provação do projeto.

Essa avaliação deve ser feita em 30 dias, 
variando conforme a complexidade do 
projeto, o que pode prorrogar a análise em 
mais 120 dias. Para projetos que envolvem 
tombamento, será obrigatória a manifesta-
ção do órgão responsável pelo tombamen-
to ou registro, o que poderá aumentar o 
período de avaliação (vide art. 27).

HOMOLOGAÇÃO DA CNIC

O terceiro e último filtro (art. 28) ocor-
re quando o projeto é pautado para reunião 
da Comissão Nacional de Cultura 
(CNIC). A CNIC é compos-
ta por representantes 
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dos grupos artísticos, empresariado, socie-
dade civil e Estado e se reúne mensalmente.

Cabe a Comissão, além de assessorar a 
estrutura do Ministério da Cidadania, atra-
vés da Secretaria Especial de Cultura, ho-
mologar ou não o parecer técnico emitido. 
Após a reunião, a decisão é disponibilizada 
no software Salic.

PARECER TÉCNICO

Depois da avaliação da CNIC, o parecer 
finalmente é disponibilizado no sistema 
Salic. E a decisão emitida poderá:

 π Aprovar o projeto, sem qualquer ressal-
va e/ou corte no orçamento;
 π Aprovar o projeto, com ressalvas e/ou 

cortes no orçamento;
 π Reprovar (indeferir), ou seja, não ho-

mologar o projeto.

Nesse momento é importante fazer uma 
leitura criteriosa do parecer e também do 
orçamento, para verificar se a decisão foi 
corretamente embasada, possuiu o enqua-
dramento correto e se é necessário ou não 
questionar a decisão, caso ela seja desfavo-
rável ao proponente.

Caso o seu projeto não seja aprovado 
nesta etapa e você já tenha captado re-
cursos, é permitido que os recursos sejam 
transferidos para um único outro projeto 
(do mesmo proponente). É necessário for-
malizar este pedido e trazer a anuência dos 
incentivadores (patrocinadores e doadores) 
que forem pessoa jurídica. Se houverem in-

centivadores pessoas físicas, basta a ciência 
deles (art. 28, §2º).

Mas caso o projeto não homologado que 
tenha captado recursos seja um projeto de 
patrimônio cultural, museus e memória, o 
proponente poderá solicitar a transferência 
da verba para outros projetos próprios ou 
de outros proponentes, sendo necessário 
agora a anuência do proponente do projeto 
que está transferindo e seus incentivadores, 
além da anuência do IPHAN ou IBRAM 
(vide §4º do art. 28).

Uma situação nova trazida pela IN 2/2019 
é o caso do proponente realizar captação 
maior do que o valor que foi homologado 
para a execução do projeto. Aqui, é facul-
tado ao proponente a transferência desse 
valor excedente para um único outro pro-
jeto homologado para captação do mesmo 
proponente, sendo novamente necessária a 
anuência dos incentivadores pessoa jurídi-
ca e ciência das pessoas físicas (art. 28, §3º).

Enfim, se o proponente entende que a 
decisão de não homologação deve ser ques-
tionada, e que o seu projeto deve ser apro-
vado, poderá recorrer da decisão.

RECURSO

Recorrer ou pedir a reconsideração da 
decisão nada mais é do que pedir aquilo 
que não lhe foi atendido, explicando os 
motivos e a importância do seu pedido.

As possibilidades de recurso estão pre-
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vistas no art. 24, §2º e no art. 28, §1º da 
Instrução 2/2019.

No entanto, o art. 67 deixa claro que 
das decisões administrativas cabe recurso, 
e que devem ser aplicadas as disposições 
da Lei do Processo Administrativo Fede-
ral (Lei nº 9.784, de 29.01.1999). Essa lei 
explica, em seu art. 59, que o prazo para 
apresentar o recurso será de 10 dias corri-
dos contados da ciência da decisão ou do 
ato, excluindo-se da contagem o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento.

Como já dito nesta cartilha, a comunicação 
oficial do Ministério da Cultura com o pro-
ponente é através do software Salic. Então 
os prazos vão iniciar a partir da inclusão das 
informações no Salic. Por este motivo reafir-
mamos que os proponentes deverão consul-
tar o sistema com atenção e frequência.

É importante que o proponente esteja 
muito bem embasado nas suas argumenta-
ções. Esse não é o momento de expressar 
inconformismo, mas razões reais pelas quais 
o seu projeto deve ser aprovado. Via de re-
gra, o recurso será enviado pelo Salic. Na 
impossibilidade, entre em contato com a Se-
cretaria para verificar qual a forma de envio.

Por fim, caso o projeto não seja aprova-
do e o proponente não apresente recurso, e 
tenha ocorrido captação, se não for o caso 
de transferências de recursos financeiros 
(conforme explicado no tópico anterior), 
estes serão recolhidos ao Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), dispensada a anuência 
do proponente (art. 28, §5º).

QUANDO A VERBA  
PODE SER CAPTADA 

A verba pode ser captada após a pu-
blicação da aprovação do projeto 
no Diário Oficial da União. Ago-

ra, como já explicado nos itens anteriores, 
teremos duas publicações de aprovações, a 
inicial e a definitiva.

A página do Diário Oficial da União é 
o documento mais eficaz para comprovar 
a veracidade da aprovação do seu projeto, 
uma vez que, como o nome já diz, o Di-
ário é Oficial! O link do Diário é http://
portal.in.gov.br/

Entenda o Diário Oficial. Ele é o do-
cumento que torna público os atos dos 
três poderes (executivo, legislativo e judi-
ciário) e que publica os atos de todos os 
Ministérios. No Sumário, que fica na pri-
meira página, vai constar “Ministério da 
Cidadania”. Vá até lá e procure a publica-
ção da “Secretaria Especial da Cultura”, e 
“Secretaria de Fomento e Incentivo à Cul-
tura”. Haverá uma portaria com a finali-
dade de aprovar projetos, que diariamente 
são publicados.

Na publicação, o proponente deve ob-
servar se as seguintes informações estão 
corretas: o enquadramento correto do seu 
projeto (art. 18 ou 26), o valor aprovado, o 
nome do projeto, o CNPJ ou CPF do pro-
ponente e outras informações que cons-
tam na publicação.
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A publicação também informa qual o 
prazo de captação do projeto, que nunca 
vai ultrapassar o último dia do exercício 
fiscal daquele ano. Por exemplo: se o seu 
projeto foi aprovado em julho de 2019, 
ainda que ele finalize no ano subsequen-
te, no caso, em 2020, no Diário Oficial irá 
constar que o prazo de captação é até o dia 
31 de dezembro de 2019. Atualmente, ao 
clicar no botão “prorrogação automática” 
disponível no Salic no ato do cadastramen-
to da proposta, o Ministério fará a primeira 
prorrogação de forma automática, consi-
derando o período de execução proposto 
pelo proponente.

O Salic está em constante aprimoramen-
to e a função de prorrogação automática 
é algo relativamente novo. Por isso reco-
mendamos que o proponente acompanhe 
os prazos de execução e captação do seu 
projeto com frequência, realizando a soli-
citação de prorrogação pelo Salic (quando 
esta não for realizada pelo Ministério auto-
maticamente), em até 30 dias antes do fim 
do prazo (vide artigos 33 a 35).

No momento das prospecções de incen-
tivo, o Diário Oficial é documento indis-
pensável, e pode inclusive fazer parte da 
apresentação de vendas do seu projeto.

DICA: leve consigo sempre todas as pu-
blicações que ocorreram no seu projeto, in-
cluindo publicações da aprovação prelimi-
nar, definitiva, prorrogação de prazos de 
captação, complementação, entre outras.

QUEM PODE SER UM 
INCENTIVADOR? 

O primeiro passo para a captação 
é verificar quem pode ser um 
incentivador para o seu projeto. 

Atualmente podem apoiar projetos pesso-
as físicas e jurídicas contribuintes do im-
posto de renda (IR), atendidos os requisi-
tos abaixo.

 π PESSOA FÍSICAS: Somente as pes-
soas que façam a opção pela declaração 
COMPLETA do IR. Valor da dedução: 
até 6% do IR devido.
 π PESSOAS JURÍDICAS: Somente 

aqueles que fazem a opção de pagamento 
do seu IR com base no regime de tribu-
tação do LUCRO REAL. Valor da dedu-
ção: até 4% do IR devido.

Atenção: estamos falando de imposto de 
renda devido, e não imposto de renda a pa-
gar. Ou seja, existe possibilidade de aporte 
mesmo para contribuintes que tenham im-
posto de renda a restituir. O valor será so-
mado na restituição e virá reajustado pela 
taxa Selic.

Nesse caso, empresas optantes pelo 
Simples Nacional e pelo regime de tri-
butação de lucro presumido não podem 
ser incentivadores.

E quem está obrigada ao regime de tri-
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butação do lucro real? Essa definição é 
dada através do art. 14 da Lei n. 9.718, de 
27 de novembro de 1998. Conforme essa 
lei, estão obrigadas à apuração do lucro 
real as pessoas jurídicas:

• cuja receita total no ano-calendário 
anterior seja superior ao limite de R$78 
milhões de reais, ou proporcional ao 
número de meses do período, quando 
inferior a 12 meses;
• cujas atividades sejam de bancos co-
merciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, fi-
nanciamento e investimento, socieda-
des de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras de títulos, valores mobiliá-
rios e câmbio, distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, empresas de ar-
rendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados 
e de capitalização e entidades de previ-
dência privada aberta;
• que tiverem lucros, rendimentos ou 
ganhos de capital oriundos do exterior;
• que, autorizadas pela legislação tri-
butária, usufruam de benefícios fis-
cais relativos à isenção ou redução 
do imposto;
•   - que, no decorrer do ano-calen-
dário, tenham efetuado pagamento 
mensal pelo regime de estimativa, 
na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, 
de 1996;
• que explorem as atividades de 
prestação cumulativa e contí-

nua de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, sele-
ção e riscos, administração de contas a 
pagar e a receber, compras de direitos 
creditórios resultantes de vendas mer-
cantis a prazo ou de prestação de servi-
ços (factoring).
•  que explorem as atividades de securi-
tização de créditos imobiliários, finan-
ceiros e do agronegócio.

 O lucro real também pode ser uma op-
ção da pessoa jurídica, simplesmente por 
se apresentar em uma forma de tributa-
ção mais vantajosa para si.

 O portal da Lei de Incentivo à Cul-
tura, no link  http://sistemas.cultura.gov.br/
comparar/salicnet/salicnet.php também traz 
as informações de todos os investidores 
desde o surgimento da Lei.
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VEDAÇÕES DOS INCENTIVADORES

A doação ou o patrocínio não pode ser realizada em favor de 
uma pessoa ou instituição (no caso, proponente), vinculada ao 
agente. Essa previsão está no art. 27 da Lei 8.313/91. Serão con-
siderados vinculados ao patrocinador ou doador:

 π a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titu-
lar, administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da ope-
ração, ou nos doze meses anteriores;
 π o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, 

e os dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, 
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vincu-
lada ao doador ou patrocinador, nos termos do item anterior;
 π outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador 

seja sócio.

Obs.: Não se consideram vinculadas as instituições culturais 
sem fins lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde 
que devidamente constituídas e em funcionamento.

Outra vedação é das empresas que produzem produtos fumíge-
nos. Ainda que optantes pelo lucro real, não poderão ser patroci-
nadoras, mas tão somente doadoras (vide art. 30, §4º).
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DICAS DE CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS

 É permitido que o Proponente contrate 
profissional para captar recursos para o seu 
projeto. Esse serviço poderá ser remunerado 
em até 10% sobre o valor captado, indepen-
dente da localidade geográfica que o proje-
to será executado. O valor, entretanto, não 
poderá ultrapassar o teto de R$100.000,00 
(vide art. 8º). Os valores só podem ser pagos 
proporcionalmente as parcelas já captadas.

O próprio Proponente poderá ser o cap-
tador de recursos, podendo inclusive ser re-
munerado por isso, o que lhe é autorizado 
pelo art. 11. Porém, é necessário que o capta-
dor esteja regular para exercer essa atividade 
(converse a respeito com um profissional da 
contabilidade). Essa previsão está no Anexo 
VI, Trilhas de Controle, da Instrução.

Atenção apenas para a previsão do art. 
17, inciso V, que veda a realização de des-
pesas com serviços de captação nos casos 
de proposta cultural com patrocínio exclu-
sivo de edital ou apresentada por institui-
ção cultural criada pelo patrocinador (art. 
27, § 2º, da Lei nº 8.313).

Porém, ainda que se contrate um profis-
sional habilitado para esse serviço, às vezes 
o proponente acaba tendo que atuar como 
captador. Por isso, é importante munir-se 
do máximo de informações sobre captação 
de recursos, para obter êxito na empreitada.

Depois de avaliar quem pode ser um in-
centivador para o seu projeto, leias estas 
dicas de captação de recursos.

 π Conhecer o seu incentivador em 
potencial: especialmente no caso de in-
vestidor pessoa jurídica. Pesquise sobre a 
empresa, entendendo se ela já aportou re-

cursos em projetos através da Lei de In-
centivo à Cultura. Verifique que tipo de 
projeto costuma patrocinar, em que re-
gião do país ele investe e qual seu tipo de 
investimento social privado. Além disso, 
verifique se o negócio da empresa tem re-
lação ou não com o seu projeto, buscando 
sempre incentivadores que tenham iden-
tificação com o que você tem a oferecer. 
Pesquise o site da empresa, relatórios de 
sustentabilidade, editais, enfim, conheça 
quem você busca conquistar.
 π Faça uma boa apresentação de ven-

da: prepare um material a altura do seu 
projeto. Apresentação curta, com clareza 
de informações e uma boa escrita são pri-
mordiais. Sugerimos que sejam trazidas 
informações básicas como número do 
Pronac, diários oficiais de aprovação e 
prorrogação do projeto, objetivos, visibi-
lidade que será dada para o patrocinador, 
resultados a serem alcançados, etc. Lem-
bre-se: “ninguém compra uma roupa que 
achou feia na vitrine”.
 π Prepare-se para as reuniões: quando 

apresentar o seu projeto, esteja confiante e 
tenha conhecimento amplo de cada detalhe 
do projeto. Se for necessário, ensaie antes 
do encontro. Um bom vendedor é aquele 
que conhece o produto que está vendendo.
 π Possua o mínimo de conhecimento 

contábil: entenda sobre o funcionamento 
dos aportes ou contrate profissional apto 
para tal. Conhecimento traz segurança ao 
investidor e ao proponente. Dê informa-
ções seguras como por exemplo, o fato de 
que o aporte tem que ser feito dentro do 
exercício fiscal, tanto para contribuinte 
pessoa física ou jurídica. Ou seja, o aporte 
do Imposto de Renda não pode ser rea-
lizado no momento da declaração. Além 
disso, o 6% da pessoa física concorre com 
outros mecanismos de incentivo, como o 
Fundo da Infância e Adolescência, Fundo 
do Idoso, Lei do Audiovisual e Lei de In-
centivo ao Esporte. A título de exemplo, 

CARTILHA LEI DE INCENTIVO  À CULTURA



WWW.CAPACITAR.VC32

o que deve ser conferido pelo proponente 
dentro do Salic. Mesmo assim, recomenda-
mos que o proponente tenha em sua posse 
uma via do recibo de mecenato.

O recibo é o documento que será apresen-
tado ao investidor, para que a contabilidade 
o utilize na comprovação da dedução fiscal. 
De fato, a informação enviada pelo investi-
dor à Receita Federal não exige o recibo em 
si. Porém, trata-se de uma prática de mer-
cado há anos consolidada e alguns inves-
tidores utilizam o documento para fins de 
apresentação à auditoria. Por isso, converse 
com o investidor a fim de apresentar a do-
cumentação que lhe seja necessária.

Depois da emissão do recibo, esse é o mo-
mento em que a verba captada pode ser de-
positada na conta bancária do projeto, o que 
será feito pelo próprio investidor. A verba 
deve ser depositada em uma conta bancária 
que consta no Salic, chamada de conta ban-
cária bloqueada. A norma atual faz menção 
a conta vinculada, porém, até o presente 
momento, ela ainda não foi posta em ope-
ração, e as contas bloqueada e movimento 
ainda são as utilizadas.

Os recursos deverão ser depositados en-
tão na conta bloqueada (também chamada 
conta captação) por meio de depósito iden-
tificado por Transferência Eletrônica Dis-
ponível –TED, ou Documento de Opera-
ção de Crédito –DOC. Em todos os casos 
é necessário constar o CPF ou do CNPJ do 
depositante e o tipo de depósito, qual seja, 
doação ou patrocínio (§1º, art. 30).

Por fim, vale lembrar que patrocínios que 
forem realizados por empresas de produtos 
fumígenos resultarão em comunicação do 
fato à Receita Federal do Brasil para cance-
lamento do benefício fiscal eventualmente 
usufruído pelo incentivador, ressalvada a 
possibilidade de doações (art. 30, §4º). 

se o contribuinte pessoa física já destinou 
5% para o Fundo do Idoso, ele só pode-
rá, naquele exercício, destinar 1% para 
a Cultura. Já para o contribuinte pessoa 
jurídica aplica-se outra regra. O limite de 
4% de pessoas jurídicas concorre apenas 
com a Lei do Audiovisual, ou seja, mes-
mo que a empresa tenha doado 1% para 
a Lei de Incentivo ao Esporte, isso não a 
impedirá de aportar os 4% para a Cultura. 
Entenda esse processo para, se necessá-
rio, explicar ao investidor, ou leve consigo 
profissional ou contador apto a responder 
a esses questionamentos.
 π Seja inovador: lembre-se que o seu 

produto não precisa necessariamente ser 
algo novo. A inovação pode estar na for-
ma de fazer. Ideias inovadoras podem 
chamar a atenção do incentivador em po-
tencial. Exalte os seus diferenciais!
 π Demonstre os resultados que serão 

alcançados: pode ser através de núme-
ros ou metas do próprio investidor. Se for 
o caso, demonstre que o seu projeto terá 
um alcance significativo para a comuni-
dade onde a sua empresa está inserida.
 π Agradeça mesmo que receba um não: 

muitos proponentes, quando recebem um 
não, ficam indignados e sequer agrade-
cem. É importante lembrar que ninguém 
tem a obrigação de incentivar um projeto. 
Seja gentil e agradeça. Quem sabe amanhã 
essa porta pode se abrir para você?

Além disso, você pode acessar o link da As-
sociação Brasileira de Captadores de Recur-
sos (captadores.org.br) e se inteirar sobre o tema.

APORTE E RECIBO DE MECENATO

O próximo passo para a captação é o pre-
enchimento do recibo de mecenato. Atual-
mente não é mais necessário que o recibo 
seja enviado ao Ministério, pois a informa-
ção do aporte já ocorre automaticamente, 
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Então atenção! A partir do momento que 
você movimenta a conta bancária do pro-
jeto, se compromete em realizar o objeto 
proposto e aprovado. Aqui, deve se ter o 
entendimento de que o Ministério deverá 
considerar a captação parcial dos recursos 
e a proporcionalidade entre o que foi cap-
tado e executado (art. 50, §2º).

A seguir, elencamos algumas dicas que 
vão auxiliar na execução do seu projeto.

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS

Uma vez que o percentual mínimo dos re-
cursos esteja na conta de livre movimento, o 
proponente poderá iniciar a movimentação 
financeira do projeto, por meio de cartão 
magnético ou gerenciador financeiro, con-
forme a opção que estiver disponível (art. 29).

Essa informação já foi trazida no item 
“Limites da Planilha Orçamentária” des-
ta cartilha, mas queremos reforçar. Muita 
atenção: Salvo no caso da captação de re-
cursos, onde o art. 8, §1º deixa claro que os 
valores só podem ser pagos sobre a verba 
captada, nos demais artigos resta dúvida 
sobre o fato do proponente poder gastar 
o percentual sob o valor homologado para 
execução ou valor captado. Uma visão mais 
precavida, e baseada no art. 50, §2º seria a 
do proponente calcular todos os seus limi-
tes sobre o valor que foi captado.

READEQUAÇÃO  NO PROJETO

O primeiro momento em que o propo-
nente poderá realizar alguma alteração no 
projeto é após a captação mínima de 10%, 
não sendo possível, no entanto, alterar ob-
jeto e enquadramento (art. 26).

EXECUÇÃO DO 
PROJETO

CAPTAÇÃO MÍNIMA

 Para movimentar os recursos e iniciar o 
seu projeto é necessário que haja captação 
de no mínimo 20% do custo do projeto 
homologado, podendo-se computar para 
o alcance desse índice o valor de aplicação 
financeira e os registros de doação ou pa-
trocínio por meio de bens ou serviços, eco-
nomicamente mensuráveis, devidamente 
comprovados (art. 30). Importante lembrar 
que na maioria dos casos, para que o pro-
jeto fosse avaliado, já houve a captação de 
10%, restando apenas o percentual com-
plementar para que os 20% seja atingido.

Já nos casos de plano anual ou plurianual 
de atividades, o percentual que deverá ser 
atingido será de 1/12, 1/24, 1/36 ou 1/48 
do orçamento global, a depender do prazo 
de execução do plano.

Porém, existem alguns casos onde a mo-
vimentação dos recursos pode ser autoriza-
da antes de serem atingidos os limites aci-
ma descritos (art. 30, §3º). São os casos de:

 π medidas urgentes relativas à restaura-
ção de bem imóvel visando estancar pre-
juízos irreparáveis ou de difícil reparação 
ao bem ou para preservar a segurança 
das pessoas, poderão ser adotadas desde 
que os recursos captados sejam suficien-
tes para sustar os motivos da urgência e 
deverão ser robustamente justificadas, 
documentadas e enviadas para convali-
dação da Secretaria competente;
 π projetos contemplados em seleções 

públicas ou respaldados por contrato de 
patrocínio, que garantam o percentual 
mínimo estipulado.
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Já na fase de execução, ou seja, após a li-
beração da conta para a movimentação de 
recursos, o proponente poderá solicitar alte-
rações no projeto, dentro do Salic. O pedido 
deve ocorrer de forma justificada e no míni-
mo 30 (trinta) dias antes do início da execu-
ção da meta ou ação a ser alterada (art. 36).

Pedidos de alteração de nome precisam 
de anuência do autor da obra correspon-
dente, se for o caso. Para alteração de local, 
vide o descrito no §2º do art. 36.

Para alteração de proponente, é necessário, 
além de justificativa, obter a anuência formal 
do proponente substituto (ler o art. 41).

O Salic tem sido constantemente atuali-
zado e hoje praticamente todos os pedidos 

de readequação já estão sendo feitos dentro 
do sistema. Mesmo assim, recomendamos 
que antes de solicitar qualquer alteração, 
o proponente faça a leitura da Instrução 
Normativa vigente.

REMANEJAMENTOS 
ORÇAMENTÁRIOS

Serão permitidos remanejamentos de 
itens do orçamento, no limite de até 50%, e 
os ajustes de valores não poderão implicar 
aumento do valor aprovado para grupos de 
despesas que possuem limites percentuais 
máximos, como é o caso, por exemplo, dos 
custos vinculados ou de captação de recur-
sos (art. 37). Mas atenção:  Apesar da nor-
ma não mencionar, também não é possível 
aumentar outros grupos de despesa, como 
é o caso da produção do projeto (chamado 
de Grupo A pelo Salic).

Para remanejamentos maiores do que 
50% do valor do item, ou para solicitação 
de novos itens (desde que estes itens não te-
nham sido retirados na análise do projeto), 
o proponente deverá apresentar solicitação 
justificada para o Ministério, através do 
Salic, ainda que esse remanejamento não 
altere o custo total do projeto.

Os pedidos de ajuste orçamentário só po-
dem ser feitos depois que haja a captação 
de 20% do valor aprovado (homologado) 
do projeto, salvo para projetos contempla-
dos em seleções públicas ou privadas res-
paldados por contrato de patrocínio.
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Em resumo, antes de fazer um remaneja-
mento, faça a leitura do art. 37 da Instrução 
Normativa, tenha uma necessidade real e 
uma justificativa bem fundamentada, para 
caso haja algum questionamento no mo-
mento da prestação de contas. Lembran-
do que os valores que foram utilizados em 
desconformidade estarão sujeitos à restitui-
ção ao Fundo Nacional de Cultura.

COMPLEMENTAÇÃO E REDUÇÃO 
DO VALOR DO PROJETO

É possível complementar o valor autori-
zado para o seu projeto (art. 38). Para isso, 
é necessário fazer um requerimento ao Mi-
nistério, justificando a sua necessidade e de-
talhando os custos das etapas ora comple-
mentadas. Esse aumento, no entanto, não 
poderá exceder 50% do valor já aprovado. 
Para o pedido, é imprescindível que o pro-
ponente já tenha captado pelo menos 50% 
do valor do projeto (podendo considerar o 
rendimento da aplicação financeira).

Pedidos de redução do valor também são 
possíveis (ver art. 39), desde que não com-
prometam a execução do projeto e a redu-
ção não seja superior a 50% do valor total. 
Esse pedido só é possível depois de cap-
tado 20% do valor do custo total do pro-
jeto, salvo nos projetos contemplados em 
seleções públicas, respaldados por contrato 
de patrocínio. O pedido também precisa 
ser justificado, explicando a necessidade 

de redução, detalhando os itens que serão 
retirados ou reduzidos e seus valores e re-
dimensionando o escopo do projeto.

PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO – 
CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO

O prazo de captação de um projeto ini-
cia no dia da publicação da portaria que 
autoriza a captação e finda no último dia 
do exercício fiscal/ano desta publicação. O 
prazo máximo de captação de um projeto, 
incluindo as prorrogações, é de 36 meses, 
salvo exceções previstas no art. 33 e seus 
parágrafos. 

Já o cronograma de execução do projeto 
será cadastrado no Salic e não fica limitado 
ao exercício fiscal.

Conforme o art. 34, a solicitação de pror-
rogação do prazo de captação deverá ser 
sinalizada no cadastramento da proposta 
(o proponente deve clicar no botão “pror-
rogação automática”) e será concedida por 
este Ministério, de forma automática, con-
siderando o período de execução proposto, 
sendo que, para projetos que não possuem 
o registro no Salic de prorrogação auto-
mática, as solicitações de prorrogações de 
prazos de captação e de execução devem 
ser registradas no Salic com as devidas atu-
alizações no cronograma de execução, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
data prevista para seu encerramento.
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AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

Durante a execução do seu projeto diver-
sos fornecedores serão contratados. Reco-
menda-se que seja averiguado se o forne-
cedor está apto a prestar o serviço antes 
da contratação ou de qualquer pagamento. 
Isso pode ser feito através de uma avalia-
ção rápida do seu cartão de CNPJ, no site 
da Receita Federal, bem como uma avalia-
ção do contrato social do fornecedor, se for 
o caso.

Inclusive, uma das trilhas de controle 
do Ministério da Cidadania (Anexo VII) 
é a regularidade da Classificação Nacio-
nal das Atividades Econômicas – CNAE 
do fornecedor.

Quando o proponente for pessoa jurídi-
ca de direito público o processo licitatório 
deve ser seguido, prevendo as formas pró-
prias de seleção de fornecedores que cabem 
à Administração Pública indireta.

A figura do contador também é de ex-
trema importância, pois ele tem o conhe-
cimento dos regimes de tributação e saberá 
observar se na contratação vai existir re-
tenção de impostos, pagamento de INSS 
patronal, entre outros. Felizmente, hoje 
em dia a Instrução Normativa, em seu 
artigo 6º, §2º, obriga à contratação des-
te profissional.

FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

O Ministério não obriga, mas recomen-
da que sejam firmados contratos com os 
fornecedores, a fim de dar maior seguran-
ça para os proponentes. Isso porque, caso 
um fornecedor seja pago e não forneça o 
produto ou serviço, o prejuízo irá recair 

sobre o proponente. As informações mais 
importantes de um contrato são: objeto do 
contrato, o valor, a forma de pagamento, 
obrigações das partes e rescisão. Se não 
for possível fazer contratos, sugerimos que 
o proponente formalize os acordos feitos 
com os seus fornecedores por e-mail ou 
outro meio.

Quando o proponente for pessoa jurídi-
ca de direito público o processo licitatório 
deve ser seguido, prevendo as formas pró-
prias de contratação dos fornecedores.

DOCUMENTOS FISCAIS

Estamos trabalhando com verba públi-
ca, então é necessário que os fornecedores 
do projeto estejam aptos a emitir o docu-
mento fiscal (nota fiscal, recibo de pro-
fissional autônomo ou documento equi-
valente). Faturas e recibos serão aceitos 
somente nos casos permitidos por lei, o 
que precisa ser justificável. Por isso, en-
tendemos que o profissional da contabili-
dade é indispensável, pois este deve pos-
suir o conhecimento necessário para dar 
segurança ao proponente.

Hoje a norma não traz mais a previsão 
expressa de que os documentos fiscais te-
nham que trazer o nome do projeto e o 
número do Pronac. Porém, recomendamos 
que essa prática se mantenha, pois enten-
demos que isso auxilia na organização e na 
transparência da prestação de contas, além 
de separar de forma clara os custos do pro-
jeto de outros que o proponente venha a 
ter e pague com outras fontes de recursos.

Eventuais retenções de impostos também 
precisam ser observadas. A recomendação 
é de que, sempre que possível, o pagamen-
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to do fornecedor só seja feito depois de ele 
ter enviado a nota fiscal. Assim, eventuais 
correções no documento fiscal podem ser 
feitas com mais tranquilidade.

Documentos fiscais que não forem 
eletrônicos precisam ser digitalizados, e 
guias de impostos também precisam ser 
arquivadas para, posteriormente, serem 
inseridos no Salic e comporem a presta-
ção de contas.

FORMA DE PAGAMENTO

As formas de pagamento do projeto são: 
transferência bancária identificada, cartão 
magnético ou qualquer outro meio eletrô-
nico de pagamento que assegure a identi-
ficação do fornecedor do bem ou serviço.

Quando não houver possibilidade de 
pagamento de uma despesa pelos meios 
já descritos, o proponente poderá realizar 
saques diários de até R$1.000,00, podendo 
pagar despesas limitadas a este valor (art. 
31, §1º).

As contas bancárias dos projetos são 
isentas de tarifas bancárias (art. 32), e estão 
listadas no Anexo V da Instrução.

APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS

Os materiais de divulgação dos projetos 
precisam observar exigências sobre a apli-
cação das logomarcas. Para isso, existe um 
guia chamado “Manual de Uso das Marcas 
do Pronac”, que pode ser obtido no portal 
da Lei de Incentivo à Cultura, em http://
leideincentivoacultura.cultura.gov.br/noticias/aces-
se-aqui-as-marcas-e-o-manual-do-pronac/.

Assim, todo material gerado pelo pro-
jeto deverá ser inserido no software Sa-
lic, para aprovação prévia do Ministé-
rio, antes da sua veiculação, impressão 
ou produção.

No Anexo II da Instrução, que é a de-
claração de responsabilidade validada pelo 
proponente no momento da apresentação 
da proposta, explica que dar publicidade na 
promoção e divulgação do projeto de for-
ma correta “é fundamental para o controle 
social, para o conhecimento do público em 
geral, para a motivação e o engajamento 
de novos patrocinadores e doadores, bem 
como para a evolução e a expansão do me-
canismo”. E de fato é. Por isso, atente-se 
também para a correta aplicação da logo-
marca do (s) patrocinador (es), proponente 
e possíveis apoiadores.

ACESSIBILIDADE E 
DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

Lembre-se das medidas de acessibilidade 
e de democratização de acesso que foram 
prometidas no momento da elaboração do 
seu projeto. Elas precisam ser cumpridas. 
Execute-as e faça registros dessa execução, 
para posteriormente incluir na prestação 
de contas.

COMPROVAÇÕES DE REALIZAÇÃO

Durante a execução, guarde, de forma 
organizada, o máximo de comprovações 
que forem possíveis. Por exemplo, se o 
seu projeto prevê aulas de dança, você 
pode fotografar as aulas, obter depoi-
mentos dos alunos, relatórios dos profes-
sores, juntar as fichas de inscrição, fazer 
vídeos, etc. 
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Além disso, divulgue! Transparência é 
abrir as cortinas e deixar a luz entrar. Por 
isso, poste as ações do seu projeto nas redes 
sociais; compartilhe a notícia. Dê publici-
dade ao seu projeto, dando transparência e 
visibilidade para ele.

Enfim, use a sua imaginação e regis-
tre tudo o que for executado. Lembre-
-se: o momento de registrar o seu projeto 
é durante a execução, e não depois que 
ele finalizou.

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Mesmo que a prestação de contas seja 
enviada ao Ministério da Cidadania so-
mente após o término da execução, é im-
portante que o proponente já mantenha 
uma organização documental em tem-
po real.

Isso é bom para o projeto, e também 
para o Ministério, que poderá, a qualquer 
momento, realizar acompanhamento da 
execução do projeto, por meio de vistoria 
no próprio local ou solicitando o envio 
de informações.

A vistoria pode ter por objetivo escla-
recer dúvidas acerca do projeto, do pon-
to de vista físico ou financeiro, podendo 
ter sido motivada por vistoria de rotina 
ou por eventual denúncia. Ela poderá ser 
realizada diretamente pelo Ministério, 
por suas entidades vinculadas, represen-
tações regionais, pareceristas credencia-
dos, ou mediante parceria com outros 
órgãos federais, estaduais e municipais 
(artigos 45 e 46).

RECOLHIMENTO DE 
SALDO AO FNC

Depois de encerrado o projeto e 
efetuado todos os pagamentos, 
é o momento de zerar a conta 

bancária onde os valores estavam sendo 
movimentados. O art. 32 da Instrução, em 
seu §4º, deixa claro que ao término da exe-
cução do projeto, todo saldo remanescente 
(incluindo o resultado de aplicação finan-
ceira não utilizado) deverá ser recolhido ao 
Fundo Nacional de Cultura – FNC.

Também existe a possibilidade do proje-
to ser arquivado por falta de captação sufi-
ciente para iniciar a sua execução (art. 52).

Isso porque, em regra, é vedada a transfe-
rência de saldos não utilizados para outros 
projetos aprovados pelo Secretaria Espe-
cial da Cultura. As exceções estão no art. 
28 e seus parágrafos, já mencionados nos 
itens anteriores.

A regra também não se aplica para o caso 
de planos anuais ou plurianuais de ativi-
dades ou projetos de ação continuada do 
mesmo proponente, desde que o projeto 
anterior seja encerrado e declarado o valor 
transferido em campo específico do novo 
projeto (art. 42).

Para os demais casos, através do Anexo 
II da Instrução Normativa (Declaração de 
Responsabilidade), o proponente declara 
ter conhecimento de que deverá:

“DEVOLVER em valor atu-

alizado, o saldo dos recursos 

captados e não utilizados na 
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execução do projeto, quando 

não transferidos para outro 

projeto, mediante recolhi-

mento ao Fundo Nacional da 

Cultura (FNC), conforme ins-

truções dispostas no portal 

da Rouanet.”

Além disso, o art. 47, §1° diz que é neces-
sário que o proponente junte, na prestação 
de contas no Salic, o “comprovante do re-
colhimento ao FNC de eventual saldo não 
utilizado na execução do projeto, incluídos 
os rendimentos da aplicação financeira”.

Mas como fazer isso? Primeiramente, 
certifique-se de que não existe nenhuma 
aplicação financeira na conta bancária do 
seu projeto. Se houver, primeiro desaplique 
a verba. Após, verifique o saldo. Vamos su-
por que o saldo seja de R$150,12. O saldo 
remanescente é o valor que “sobrou” do 
seu projeto, e deve englobar tanto a verba 
que não foi gasta quanto algum possível 
rendimento de aplicação.

Continuando o nosso exemplo, você 
deverá emitir uma guia no valor exato de 
R$150,12, e pagar essa guia com os recur-
sos em conta. Não arredonde o valor, que 
deve corresponder exatamente ao saldo. 
Assim, o saldo remanescente da execução 
do projeto será recolhido ao Fundo Nacio-
nal da Cultura mediante o pagamento da 
Guia de Recolhimento da União – GRU.

Depois retire novamente um extrato ban-
cário. O extrato bancário deve apresentar 
ao final, saldo igual a ZERO. Esse extrato 
deve ser anexado a prestação de contas.

A Guia de Recolhimento da União – 

GRU se encontra disponível no site do 
Tesouro Nacional (http://www.stn.fazenda.
gov.br/), ou clicando no link direto http://
consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_
simples.asp.

No preenchimento, observar:
 - Unidade Gestora (UG): 340001; 
 - Gestão: 00001 – Tesouro Nacional
 - Nome da unidade (aparecerá automati-

camente): Coord. Geral de Exec. Orcam. 
e Financeira/FNC
 - Código de Recolhimento: 20082-4 – 

FNC – REC.DECOR.NÃO. APLIC. 
INCENTIVOS FISCAIS 
 - No número de referência da GRU in-

forme o número do Pronac.
 - Competência: mês e ano que será efetu-

ado o pagamento da guia
 - Vencimento: data inserida manualmen-

te para definir a data do pagamento
 - CNPJ ou CPF do Contribuinte: contri-

buinte é o proponente
 - Nome do contribuinte/recolhedor: 

nome completo do proponente
 - Valor principal e valor total: em ambos 

os campos, valor a ser recolhido ao FNC

Lembramos que o pagamento da guia é 
o último ato financeiro a ser praticado no 
seu projeto, e deve ser feito depois de to-
dos os pagamentos terem sido realizados, 
a verba já estar devidamente desaplicada, e 
o valor restante na conta efetivamente não 
for mais utilizado.

Depois de pagar a guia, você deve obter 
um novo extrato bancário, certificando-se 
de que a conta realmente foi zerada. Reco-
mendamos juntar na prestação de contas 
a GRU; o comprovante de pagamento da 
guia e o extrato zerado.
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PRECISO PRESTAR 
CONTAS?

A prestação de contas é de extrema 
importância para o projeto. Faça 
a prestação de contas como uma 

prática diária, e não algo que deve ser or-
ganizado somente ao final do projeto. Ou 
seja, a prestação de contas começa junto 
com a execução! Além disso, convidamos 
vocês a se libertar de todos os mitos de que 
a prestação de contas é algo terrível. Ela 
pode ser extremamente agradável, e levar 
o proponente a melhorar sua organiza-
ção documental e financeira. Além disso, 
você pode apresentá-la aos investidores do 
projeto, como forma de agradecimento e 
assim também plantar uma semente para 
uma próxima captação.

Os artigos 47 e 48 explicam sobre o que 
deverá ser apresentado na prestação de 
contas, que nada mais é do que comprovar 
a realização de todo o seu projeto, tanto do 
ponto de vista de cumprimento do objeto 
(produto cultural), quando do ponto de 
vista financeiro. Caso haja algum produto 
cultural que não possa ser enviado ou com-
provado pelo Salic, então o material deve 
ser entregue à Secretaria Especial da Cul-
tura de forma física.

Ela deve ser inserida no próprio software 
Salic, que atualmente permite que seja ane-
xada quase toda a documentação gerada 
no projeto. A comprovação financeira, por 
exemplo, deve ser anexada no Salic, por 
meio dos documentos comprobatórios, à 
medida que os débitos forem sendo lança-
dos no extrato bancário (art. 47, §1º).

O prazo para prestar contas é de 60 
dias após o término da execução (art. 48), 
quando o proponente deverá anexar as 

informações no Salic e enviar ao Ministé-
rio. Quando a prestação de contas não for 
apresentada, o proponente será considera-
do inabilitado, e diligenciado para regula-
rizar a sua situação.

Ainda que os documentos sejam envia-
dos pelo software, recomendamos que o 
proponente tenha em sua posse um dossiê 
físico e digital organizado, contendo toda 
a prestação de contas, como por exemplo: 
contratos firmados com fornecedores, no-
tas fiscais originais, comprovantes de paga-
mento, extratos bancários, comprovações 
de que o produto cultural foi realizado e 
distribuído, fotografias, relatórios, vídeos, 
jornais com matérias, etc.

Vale lembrar que o comprovante do reco-
lhimento do saldo remanescente ao Fundo 
Nacional de Cultural também faz parte da 
prestação de contas, conforme já explicado 
em item anterior.

Aconselhamos também que a prestação 
de contas seja digitalizada e guardada em 
segurança virtualmente. Você pode, por 
exemplo, criar um e-mail só para fins de 
backup dos seus documentos digitais. 
Além disso, mantenha na sua posse, e de 
forma organizada, toda a documentação 
original do seu projeto, em meio físico.

A norma explica que, mesmo depois do 
término do projeto, cabe ao proponente 
manter e conservar a documentação do seu 
projeto pelo prazo de 5 anos, contados da 
avaliação dos resultados, e disponibilizá-la 
ao Ministério da Cidadania e aos órgãos de 
controle e fiscalização, caso seja instado a 
apresentá-la. Veja mais informações no art. 
57, §2º. De qualquer forma, considerando 
que a prestação de contas também é muito 
importante para o histórico do proponen-
te, recomendamos que ela seja guardada 
por todo o tempo que seja possível.
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APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A prestação de contas poderá ser aprovada, aprovada 
com ressalvas ou reprovada. Sugerimos que o proponen-
te acompanhe esta avaliação dentro do Salic.

A reprovação pode ocorrer, por exemplo, pela não en-
trega da prestação de contas, não cumprimento do obje-
to, equívocos de ordem financeira, etc.

Para entender mais sobre os elementos que levam o 
Ministério a aprovar com ou sem ressalvar ou reprovar 
um projeto, possibilidade de recurso, arquivamento par-
celamento de débitos, inabilitação do proponente e ou-
tras sansões, faça a leitura dos artigos 51 a 66.

Atenção: a reprovação de uma prestação de contas po-
derá levar o proponente a ter que devolver recursos de-
vidamente atualizados e até mesmo responder por ato de 
improbidade administrativa.

CARTILHA LEI DE INCENTIVO  À CULTURA
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1º Banco Itaú S.A.         R$53.749.814,50

2º BNDES         R$31.641.751,41

3º Banco do Brasil S.A.        R$25.260.577,55

4º Universo Online S.A.         R$21.792.398,81

5º Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração R$21.718.191,42

6º Bradesco Vida e Previdência S.A.        R$21.650.000,00

NÚMEROS DO  
MECENATO

Apesar de datada de 1991, a Lei pas-
sou a ter investimentos somente em 
1993. Desde então, já mobilizou mais 

de 17 bilhões de reais em todo o país.  

 Em 2016, os valores captados estão esti-
mados em 1,149 bilhão de reais e em 2017 
em 1,183 bilhão de reais. E em 2018 o nú-
mero cresceu para 1,295 bilhão.

No primeiro ano foram apenas dois in-
vestidores, a Souza Cruz e o Banco Nacio-
nal, com 21 mil reais. Em 1994 os aportes 
disparam e a Petrobrás assume a liderança 
com 170 milhões. Entre 1995 e 1997 é a 
vez das empresas de Telecomunicações as-
sumirem o ranking de maiores investidores 
do país.

A Petrobrás retoma o seu lugar em 1998, 
tornando-se o maior patrocinador de Rou-
anet até 2012. O ano de 2006 destaca-se 
pelo maior investimento da história, ten-
do a Petrobrás aportado aproximados 226 
milhões no mecanismo. Em 2013 o Banco 
do Brasil assume a liderança pela primeira 
vez, aportando em torno de 40 milhões. 
E a partir de 2014 o BNDES passa a ser 
o maior investidor do Brasil, até o ano 
de 2017.

DADOS GERAIS DE 2018

Em 2018 o maior incentivador do país 
passa a ser o Banco Itaú S.A., que aportou 
mais de 53 milhões na Lei de Incentivo à 

cultura. A ENGIE Brasil Energia, junta-
mente com a ENGIE Comercializadora, 
investiu aproximados 8 milhões, entrando 
no ranking dos 20 maiores investidores do 
Brasil em 2018.

Neste mesmo ano, aproximados 5.449 
projetos foram aprovados em todo o país. 
Deste total, apenas 3.243 projetos captaram 
recursos, totalizando 1,2 bilhões. Apesar 
de serem valores expressivos, aproximada-
mente 59,51% dos projetos aprovados não 
conseguem captar recursos. Entretanto, ti-
vemos um aumento de 14% na captação de 
recursos dos projetos de 2017 para 2018, o 
que nos parece bastante significativo.

Dos projetos aprovados em 2018, cerca 
de 75% foram apresentados por proponen-
tes pessoa jurídica, e 25% por proponentes 
pessoas físicas.

Sobre os investidores, durante todo ano 
de 2018, 13.880 pessoas físicas destinaram 
parte do seu imposto de renda para proje-
tos, junto com 3.744 pessoas jurídicas.

MAIORES PATROCINADORES 
DO BRASIL 2018

INVESTIMENTOS DE 2018 
POR REGIÃO

No ano de 2018, a Lei de Incentivo à Cul-
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tura movimentou mais de 1,2 bilhões de 
reais em todas as regiões do Brasil. Abaixo, 
segue investimentos separados por região.

Fomento e Incentivo à Cultura. Enviado 
pela Câmara em 2014 para o Senado Fe-
deral, este projeto tramita atualmente sob 
a relatoria do Senador Roberto Rocha e a 
denominação “Projeto de Lei da Câmara nº 
93, de 2014”. Em 2015, três emendas foram 
apresentadas pelo Senador Álvaro Dias.

O projeto, apresentado em 02 de dezem-
bro de 2009, ainda depende de aprovação 
no Senado Federal, e conforme informações 
retiradas no site, o status é “em tramitação” 
e a última tramitação, datada de abril de 
2019, foi a realização de Audiência Pública.

Em paralelo, em março de 2016 o Ministé-
rio da Cultura apresentou uma nova proposta 
de alteração para o texto do Procultura. O 
Ministério acredita que os ajustes conferem 
maior clareza e segurança jurídica ao projeto.

A proposta do Ministério traz, entre di-
versas sugestões, uma de grande impacto 
para o incentivo, qual seja, a possibilidade 
de pessoas jurídicas tributadas no lucro 
real cuja receita bruta seja de até trezen-
tos milhões de reais deduzirem até 6% do 
imposto de renda devido em cada perío-
do de apuração em favor do mecanismo 
do mecenato. Nesse caso, as pessoas jurí-
dicas cujo faturamento ultrapassa os 300 
milhões manteriam a dedução fiscal de até 
4%. Outro exemplo seria de que os proje-
tos culturais que trouxerem em seu nome a 
marca do incentivador só poderiam contar 
com dedução de 40%.

Em resumo, atualmente ainda vige, em 
sua íntegra, o texto da Lei 8.313, de 1991. 
O assunto não tem sido mais abordada nos 
encontros do Ministério como ocorreu 
mais intensamente até 2016, e não existe 
previsão concreta de aprovação para pro-
jetos de lei que visam a alteração da Lei de 
Incentivo à Cultura.

Enfim, para o ano de 2019 existe a previ-
são de um teto de renúncia fiscal do Gover-
no para a Cultura na casa de 1,5 bilhões. Ou 
seja, esse será o valor limite de imposto de 
renda que poderá ser destinado para o me-
canismo de incentivos a projetos culturais.

VALIDADE E FUTURO 
DA LEI

As disposições da Lei de Incentivo à Cul-
tura não trazem qualquer menção sobre 
um prazo de validade da Lei e do meca-
nismo do mecenato. Dessa forma, até que 
haja qualquer disposição em contrário, 
não existe um prazo final para este bene-
fício fiscal.

Em 2010 iniciou a tramitação, na Câmara, 
do Projeto de Lei nº 6.722/2010, para revo-
gar e substituir a Lei Rouanet, e instituir o 
PROCULTURA – Programa Nacional de 
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“No esporte, existem campeões e existem heróis. Campeões 
vencem porque são bons no que fazem e tiram proveito 

particular de suas vitórias. Heróis vencem quando menos 
se espera, superam seus próprios limites, e quando recebem 

os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira.”

 Augusto Branco
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INTRODUÇÃO

Consultando as informações disponíveis 
no site do Ministério do Esporte, vemos 
que no primeiro ano da Lei de Incentivo 
ao Esporte (2007), 17 projetos foram cap-
tados, movimentando mais de 50 milhões 
de reais. 

Já em 2015, aproximadamente 247 mi-
lhões foram captados. É inegável o estímu-
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lo ao esporte através desta Lei de Incentivo, 
desde o seu primeiro ano de funcionamento. 

O esporte liberta, faz bem para a saúde, 
transforma as pessoas, dá sentido a vida.

Esperamos que esta pequena cartilha 
contribua para esse movimento esportivo 
que a cada ano tem ganhado espaço e res-
peito no nosso país. Boa leitura!

Tayana Kadletz 
Repense Arquitetura e Projetos
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de reais ao segmento, em projetos distri-
buídos por todo o território nacional e é 
vista como uma estratégia de política pú-
blica para o desenvolvimento do espor-
te brasileiro.

Desde que foi implementada, em 2007 
até o ano de 2015, a Lei de Incentivo ao 
Esporte destinou mais de R$1,6 bilhões em 
aproximadamente 3.300 projetos, para três 
manifestações esportivas: esporte de par-
ticipação, onde as modalidades tem como 
objetivo o laser, esporte como instrumento 
de educação e esporte de rendimento.

O QUE É A LEI DE 
INCENTIVO AO 
ESPORTE?

A Lei de Incentivo ao Esporte - 
LIE é uma Lei Federal que per-
mite que algumas empresas e 

pessoas físicas invistam parte do que pa-
gariam de Imposto de Renda em projetos 
esportivos. Esses projetos, por sua vez, de-
vem ser previamente analisados e aprova-
dos pelo Ministério do Esporte.

Publicada após um longo processo de 
convencimento e reivindicação dos des-
portistas, a norma trazia, na sua versão ori-
ginal, a possibilidade de pessoas jurídicas 
deduzirem até 4% do Imposto de Renda 
devido, em concorrência com o setor cul-
tural (Lei de Incentivo à Cultura). Dessa 
forma, os incentivadores deveriam optar 
pelo incentivo ao esporte ou à cultura, ou 
distribuir os recursos entre estes dentro do 
percentual limite.

Esse fato gerou uma grande mobilização 
dos representantes do cenário artístico na-
cional a fim de evitar uma disputa por be-
nefícios fiscais. Por fim, em maio de 2007 
foi publicada no Diário Oficial da União 
a Medida Provisória 342/2006 (convertida 
na Lei 11.472 em maio de 2007), que redu-
ziu o percentual destinado ao Esporte de 
4% para 1%, porém sem concorrência com 
a Lei Rouanet. Hoje este valor também não 
compete com quaisquer outros benefícios 
fiscais em vigor. 

Atualmente, a LIE - Lei 11.438/2006 é 
regulamentada pelo Decreto 6.180/2007 
e já possibilitou o acréscimo de milhões 
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QUEM PODE 
APRESENTAR UM 
PROJETO?

Considera-se proponente a pessoa 
jurídica que apresenta o projeto 
ao Ministério do Esporte. É ele 

que responde legalmente pelo projeto, sen-
do responsável pela apresentação, execução 
e prestação de contas dos projetos despor-
tivos ou paradesportivos.

Podem ser proponentes as pessoas jurídi-
cas de direito público ou de direito privado 
com fins não econômicos. Ou seja, pessoas 
físicas não podem ser proponentes.

São pessoas jurídicas de direito público: 
Prefeituras, Governo e Distrito Federal, por 
suas Secretarias de Esporte; Governo Fede-
ral através do Ministério do Esporte; e Fun-
dações, Autarquias e Associações Públicas.

Consideram-se pessoas jurídicas de di-
reito privado: Comitês Olímpicos, Con-
federações, Federações e Ligas, Clubes e 
Associações, Fundações Privadas e demais 
entidades esportivas.

REQUISITOS DO PROPONENTE

Também é necessário que o proponente 
cumpra alguns requisitos, quais sejam:

 π natureza esportiva: o ato constitutivo 
do proponente deve dispor expressamen-
te sobre a sua finalidade esportiva;
 π constituição e funcionamento regulares 

há, no mínimo, um ano, considerando-se 
a data de protocolo do projeto no Minis-
tério do Esporte e a data de abertura da 

Entidade, que consta no cartão de CNPJ 
– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
 π comprovação de capacidade técnica 

operativa: o proponente precisa demons-
trar que possui condições de executar o 
projeto com qualidade e eficiência; 
 π regularidade fiscal e tributária;
 π nos casos de construção ou reforma de 

imóvel, o proponente precisa ter e com-
provar o pleno exercício dos poderes ine-
rentes à propriedade do respectivo imóvel, 
da posse ou da cessão do seu uso de públi-
co para privado de, no mínimo, 20 anos.

USUÁRIO DO SISTEMA LIE

O Proponente, ou entidade de natureza 
esportiva (ENE), do projeto deverá cadas-
trar-se previamente junto ao Ministério do 
Esporte, por meio eletrônico, através do site 
www.esporte.gov.br. Após o cadastro, serão en-
viados à entidade, via mensagem eletrôni-
ca, o login, o número de cadastro e a senha 
de acesso.

É de inteira responsabilidade das entida-
des esportivas manterem seus respectivos 
cadastros devidamente atualizados junto ao 
Ministério do Esporte. Além disso, o Mi-
nistério do Esporte poderá requerer outros 
documentos que comprovem a situação ca-
dastral do proponente.

Mais informações podem ser obtidas atra-
vés do link http://www.esporte.gov.br/index.php/
institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-
-ao-esporte/cadastro-de-proponente.

DOCUMENTOS DO PROPONENTE

Os documentos físicos somente serão 
solicitados na época do cadastramento do 
projeto esportivo. Mesmo que o propo-
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nente tenha enviado os documentos soli-
citados, sempre que inscrever novo proje-
to, estes deverão ser enviados atualizados, 
junto com a documentação relativa a cada 
projeto. São eles:

 π Cópias autenticadas do estatuto e das 
respectivas alterações, da ata da assem-
bleia que empossou a atual diretoria, do 
CPF e do RG dos diretores ou responsá-
veis legais, todas relativas ao proponente 
e cartão de CNPJ;
 π Comprovação de funcionamento do 

proponente há, no mínimo, um ano;
 π Documentos de comprovação da capa-

cidade técnico-operativa do proponente;
 π Certidões negativas de débitos (CND’s):

1) Certidão conjunta da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) e Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Ins-
tituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS);
2) Certificado de Regularidade 

do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS); 
3) Certidão de Quitação de Tri-

butos Estaduais (CQTE);
4) Certidão de Quitação de Tri-

butos Municipais (CQTM);
5) Certidão de Regularidade do 

Tribunal Superior do Trabalho 
(TST).

Proponentes que sejam da Administração 
Pública Direta Federal, autarquias, fundações 
e empresas públicas federais e sociedades de 
economia mista, quando registradas no SIA-
FI - Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Governo Federal[1] - só terão seus 
projetos esportivos avaliados pela Comissão 
Técnica se não estiverem inadimplentes.

DICA: A comprovação da capacidade 
técnico-operativa do proponente pode ser 
feita através de informações  objetivas que 

esclareçam as características e habilidades 
do proponente, seus membros ou terceiros 
associados envolvidos na execução do pro-
jeto. O objeto do projeto apresentado deve 
fazer parte das atividades regulares e habi-
tuais desenvolvidas pelo proponente. Pode 
ser incluído o portfólio da entidade, foto-
grafias, clipping de realizações anteriores.

LIMITES DE PROJETO POR 
PROPONENTE

Cada proponente poderá apresentar até 
6 (seis) projetos no ano calendário, ou seja, 
dentro do período de protocolo de projetos.

VEDAÇÕES DOS PROPONENTES

Constam, no Decreto 6.180/2007 em 
seus artigos 34 e 35, objeções feitas aos 
proponentes (e patrocinadores) acerca do 
projeto, como:

 π o recebimento, pelo patrocinador ou 
doador, de qualquer vantagem financeira 
ou material em decorrência do patrocínio 
ou da doação que com base nele efetuar;
 π agir o patrocinador, o doador ou o pro-

ponente com dolo, fraude ou simulação 
para utilizar incentivo nele previsto;
 π desviar, para finalidade diversa da fi-

xada nos respectivos projetos dos recur-
sos, bens, valores ou benefícios com base 
nele obtidos;
 π adiar, antecipar ou cancelar, sem justa 

causa, atividade desportiva beneficiada 
pelos incentivos nele previstos.

Ou seja, o proponente é responsável por 
toda e qualquer atividade que ocorra no 
projeto e responde legalmente por possí-
veis irregularidades. Para evitar problemas, 
deve estar atento e acompanhar toda e 
qualquer movimentação financeira, assim 
como o cumprimento do objeto aprovado.

1. O SIAFI é um sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos 
órgãos citados, que estiverem contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade Social da União.
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ENQUADRAMENTO 
DO PROJETO

Os projetos desportivos e para-
desportivos deverão ser enqua-
drados de acordo com a sua 

manifestação esportiva, que pode ser 
educacional, de participação ou de ren-
dimento. Esses conceitos tem sua origem 
na Lei 9.615/1998, mais conhecida como 
Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre 
o desporto.

O enquadramento leva o projeto a ter 
uma missão, ou seja, seguir uma linha 
social que irá definir todas as diretri-
zes, como seu objetivo, seu público, suas 
ações, etc. É fato que um projeto poderá 
ser multidisciplinar e alcançar mais de 
uma manifestação desportiva. Entre-
tanto, apesar de conter diversas ações, o 
projeto deve seguir um propósito e uma 
manifestação diretamente vinculada aos 
seus objetivos.

Enfim, quando apresentado ao Minis-
tério do Esporte, o projeto deverá ser en-
quadrado em apenas uma das manifesta-
ções abaixo.

DESPORTO EDUCACIONAL

Conforme conceito trazido pelo art. 4º, 
inciso I do Decreto 6.180/2007, no Des-
porto Educacional “o público beneficiário 
deverá ser de alunos regularmente matri-
culados em instituições de ensino de qual-
quer sistema, evitando-se a seletividade e 
hipercompetitividade de seus praticantes, 
com a finalidade de alcançar o desenvolvi-
mento integral do indivíduo e sua forma-

ção para o exercício da cidadania e a práti-
ca do lazer”.

No caso de projetos que visem a prática 
de atividade regular desportiva ou parades-
portiva, o Decreto 6.180/2007 traz, em seu 
artigo 17, a exigência de que no mínimo 
50% dos beneficiários sejam alunos do sis-
tema público de ensino, o que visa a evi-
tar que os recursos sejam utilizados para 
beneficiar exclusivamente instituições de 
ensino privadas.

Os princípios do esporte educacional[2]  
baseiam-se em valores:

 π que favorecem o desenvolvimen-
to do autoconhecimento, autoestima 
e autossuperação;
 π que promovem a integração e a modi-

ficação recíproca, considerando a hete-
rogeneidade de gênero, idade, condição 
socioeconômica e condição física;
 π que despertam a busca da independên-

cia, autonomia e liberdade do indivíduo;
 π que valorizam o processo de interfe-

rência do homem na realidade na qual 
está inserido, favorecendo seu compro-
metimento com esta realidade;
 π que fomentam a união de esforços na 

busca de ações conjuntas para a realiza-
ção de objetivos comuns, estreitando os 
laços de solidariedade, parceria e con-
fiança mútua;
 π que respeitam, protegem e valorizam as 

raízes e heranças culturais.

Ou seja, embora possam ser ensinadas 
as modalidades com suas regras e técni-
cas, instituídas pelas federações espor-
tivas, as atividades educacionais não se 
prendem a estas, estando voltadas prio-
ritariamente para o resultado da educa-
ção e cooperação mútua. Geralmente, 
as atividades são adaptadas aos recursos 

2.  Os princípios do esporte educacional foram retirados do livro “Esporte Educacional: Uma proposta renovada”, publicado em 
1996 pelo INDESP (Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto), conhecido através do site http://cev.org.br/comunidade/
esporte-escolar/debate/principios-esporte-educacional/.
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físicos, materiais e pessoais dos alunos. 
Com esta liberdade, é possível a recria-
ção das modalidades, adaptação dos jo-
gos, usos de diferentes materiais, favo-
recendo a aprendizagem e a criatividade 
dos beneficiados. 

São exemplos de atividades de desporto 
educacional os festivais, eventos comemo-
rativos, gincanas etc, em que os resultados 
finais não são relevantes. São fomentados 
nesta modalidade o trabalho em equipe, as 
atividades lúdicas, a melhoria da qualida-
de de vida e da saúde, a cidadania, o res-
peito, a inclusão, a igualdade e outras ca-
racterísticas importantes para a formação 
do indivíduo.

DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

 O desporto de participação é aquele 
voltado para o lazer, recreação, conví-
vio social, em busca do entretenimento, 
saúde física e mental. O art. 4º, inciso II 
do Decreto 6.180/2007 o define como 
“caracterizado pela prática voluntária, 
compreendendo as modalidades despor-
tivas com finalidade de contribuir para 
a integração dos praticantes na plenitude 
da vida social, na promoção da saúde e 
educação e na preservação do meio am-
biente”.

Na participação, o aspecto competitivo 
deve ser visto como “meio”, e não como 
“fim”, sob pena de enquadramento na mo-
dalidade desporto de rendimento.

O desporto de participação extrapola 
os limites do âmbito educacional e ganha 
as ruas, praças, praias, parques, ginásios 
e outros espaços, públicos e/ou privados. 
É praticado com liberdade e sem preo-

cupação com regras e performance. É 
considerada uma prática não formal, em 
que alguns de seus objetivos são: a inte-
ração social, a atividade física prazerosa, 
a busca do bem estar físico e psicológico, 
a diversão, o relaxamento. Atualmente, 
engloba também a interação com a na-
tureza e campanhas de conscientização 
da saúde.

Normalmente, as atividades envolvidas 
não fazem distinção quanto à condição 
física do participante, sua idade e gênero 
sendo, portanto, voltada para a população 
em geral, sem compromisso com a compe-
tição entre os indivíduos ou grupos, visan-
do o bem da saúde pública.

São exemplos de desporto de participa-
ção o vôlei à beira mar, o futebol no campo 
do bairro, a corrida de rua para conscienti-
zar sobre a diabetes, a trilha ou o arvoris-
mo para educar sobre o meio ambiente, o 
dia de pedalada, entre outros.

DESPORTO DE RENDIMENTO

A definição trazida pelo art. 4º, inciso III 
do Decreto 6.180/2007 conceitua o despor-
to de rendimento como aquele “praticado 
segundo regras nacionais e internacionais, 
com a finalidade de obter resultados, inte-
grar pessoas e comunidades do País e estas 
com as de outras nações”.

Existem duas formas de prática 
deste desporto, instituídas pela Lei 
9.615/1998. O modo profissional, “ca-
racterizado pela remuneração pactuada 
em contrato formal de trabalho entre o 
atleta e a entidade de prática desporti-
va”, não é contemplado pela Lei de In-
centivo ao Esporte [3], que veda a uti-

3. Nesse cenário, abre-se uma longa discussão sobre a conceituação do termo “desporto profissional”, já que no art. 94 da Lei 
9.615/1998 há a obrigatoriedade de celebração de contrato entre clubes e atletas, no Brasil, apenas para a modalidade futebol, sendo 
facultada tal celebração às demais modalidades. Tal questionamento mereceu um Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do 
Esporte no ano de 2012 (Parecer nº 016/2012/CONJUR/ME).
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lização de recurso incentivado para a re-
muneração de atletas profissionais, bem 
como pagamento de despesas relativas 
à manutenção de equipes esportivas ou 
paradesportivas profissionais ou com-
petições profissionais.

A outra prática é a não profissional, esta 
sim contemplada pela Lei de Incentivo ao 
Esporte, identificada pela liberdade de prá-
tica e pela inexistência de contrato de tra-
balho, sendo permitido o recebimento de 
incentivos materiais e de patrocínio.

Mesmo na prática não profissional, o 
desporto de rendimento é visto como 
uma prática formal, onde o esporte é 
regido pelas regras de cada modalida-
de, estabelecidas pelas ligas, federações 
ou confederações. Tem como figura de 
destaque a presença do atleta ou do atle-
ta em formação. Deve ser praticado em 
espaços adequados, com dimensões e 
equipamentos padronizados e faz uma 
seleção entre os participantes, diferen-
ciando-os pelas habilidades, idade, sexo 
e condição física. Visa a competitividade, 
os resultados, a vitória sobre os demais 
praticantes ou equipes.

Nos exemplos de esporte de rendimen-
to podem ser citados os campeonatos das 
categorias de base ou dos times profissio-
nais; o planejamento, a coordenação e o 
desenvolvimento das equipes organizadas 
para representar a cidade nas diversas com-
petições oficiais; os treinamentos de atletas 
não profissionais, de quaisquer idades. Para 
as atividades de rendimento dentro das es-
colas e universidades, incluem-se as equi-
pes que disputam competições, com foco 
principal nos resultados.

COMO ELABORAR  
UM PROJETO?

Segundo o Decreto 6.180/2007, em 
seu artigo 3º, o projeto desportivo é 
destinado “à implementação, à prá-

tica, ao ensino, ao estudo, à pesquisa e ao 
desenvolvimento do desporto”.

Para apresentar um projeto, o Proponen-
te deverá cumprir 4 passos, que são: 

1) Cadastrar o projeto no SLIE, 
que é o Sistema da Lei de Incentivo 
ao Esporte;
2) Imprimir os formulários que se-

rão gerados pelo sistema e assiná-los;
3) Juntar todos os documentos que 

forem obrigatórios ao seu projeto;
4) Realizar o protocolo do projeto 

no Ministério do Esporte (o que po-
derá ser feito pelos Correios).

Recomenda-se que o projeto conceitual e 
o orçamentário não sejam desenvolvidos di-
retamente no software, mas preliminarmen-
te em um documento paralelo (Microsoft 
Word e/ou Excel®), assim como não desen-
volver trabalhos simultâneos com mais de 
uma janela aberta no sistema. Além disso, o 
projeto conceitual deve estar em consonân-
cia com o orçamento apresentado.

PROJETO CONCEITUAL

Pela Lei de Incentivo ao Esporte, arti-
go 2º, § 1º “poderão receber os recursos 
oriundos dos incentivos previstos nesta 
Lei os projetos desportivos destinados a 
promover a inclusão social por meio do 
esporte, preferencialmente em comuni-
dades de vulnerabilidade social”, ou seja, 
é imprescindível pensar no âmbito social 



  59

campos de “Obra” e “Evento Esportivo” 
não devem ser marcados.

A seguir, deve ser feito o enquadramen-
to do projeto segundo uma das manifes-
tações esportivas previstas em lei: educa-
cional, participação ou rendimento. Os 
projetos devem atender a somente uma 
manifestação esportiva, que deve repre-
sentar exatamente o que será feito no pro-
jeto apresentado, sob risco de prejudicar a 
sua aprovação. Finalmente, deve-se classi-
ficar o projeto pelo tipo (desportivo e/ou 
paradesportivo) e incluir as modalidades 
esportivas que serão contempladas com o 
projeto, podendo ser mais de uma.

No desenrolar do projeto conceitual de-
verão ser descritos os objetivos, a metodo-
logia - em que são solicitados no mínimo 
três anexos com dados específicos sobre o 
projeto (fases de execução, grade horária, 
critérios de seleção de público-alvo, ativi-
dades complementares, dentre outros)-, 
a justificativa, e as metas qualitativas e 
quantitativas e as ações que serão desen-
volvidas, descritas conforme as despesas 
do orçamento.

DICA: No caso de projeto de obra, o 
proponente deverá explicar qual demanda 
esportiva justifica a obra, sendo este fim 
decisivo para a escolha da manifestação 
desportiva, e descrever detalhadamen-
te como será a utilização da obra depois 
de pronta.

ACESSIBILIDADE E  
DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

Nos projetos desportivos e paradespor-
tivos que se utilizarem do mecanismo da 
Lei de Incentivo ao Esporte, deverão cons-

do esporte, como maneira de melhoria da 
qualidade de vida do indivíduo e da co-
munidade onde está inserido.

O cadastramento do projeto desportivo 
inicia com o desenvolvimento da parte 
conceitual, que deverá discorrer sobre as 
atividades a serem realizadas, seu planeja-
mento e a forma como será executado. No 
site do Ministério existe uma relação de 
todos os dados a serem descritos, presente 
no Manual do Proponente[4].

Na identificação deve constar o seu títu-
lo, um breve resumo sobre o objeto a ser 
cumprido, o período de execução previsto 
após a captação de recursos total, quantida-
de e especificação do público beneficiário 
(se crianças, adolescentes, adultos, idosos 
e/ou pessoas com deficiência). Algumas 
outras informações são solicitadas, como, 
se a captação será feita somente por pessoa 
física, se é um projeto de obra e se há decla-
ração de patrocínio ou doação, este último 
garantindo prioridade na tramitação e na 
análise. O passo seguinte é a inclusão do(s) 
local(is) de execução e a definição se o pro-
jeto será dividido em núcleos e/ou será um 
evento esportivo.

Caso seja um projeto que envolva obra, as 
atividades envolvidas, assim como o orça-
mento, devem ser exclusivos para este fim 
(construção), não podendo incluir outros 
itens, como mobiliário, equipamentos, uni-
formes, materiais esportivos e outros. Caso 
seja um evento esportivo, deve-se especi-
ficar o tipo (se competição do calendário 
desportivo nacional/internacional ou se 
será um evento da própria entidade), tendo 
local e datas definidas. A opção “Núcleos” 
é admitida quando os diferentes locais de 
realização do projeto demandarem ações 
orçamentárias específicas e, nesse caso, os 

4. O Manual do Proponente encontra-se disponibilizado no site do Ministério do Esporte. 
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tar ações que proporcionem condições de 
acessibilidade a pessoas idosas e com defi-
ciência[5], conforme disposto no artigo 16 
do Decreto 6.180/2007. No entanto, a le-
gislação do esporte não especifica os tipos 
de deficiência que devem ser contempladas.

O Decreto também cita, em seu artigo 17, 
que “os projetos de desporto educacional, 
que visem à prática de atividade regular des-
portiva ou paradesportiva, deverão contem-
plar, no mínimo, cinqüenta por cento den-
tre os beneficiários, de alunos regularmente 
matriculados no sistema público de ensino”.

Já a Portaria 120/2009, em seu artigo 
62, afirma a necessidade de contrapartida 
pelo proponente visando à democratiza-
ção de acesso ao evento, caso este efetue 
cobrança de ingresso aos beneficiários do 
projeto. No entanto, não há orientação 
sobre a forma desta contrapartida ou por-
centagem de ingressos destinados a esta 
democratização[6].

Lembre-se que todas as medidas de 
acessibilidade e democratização de acesso 
prometidas no projeto cadastrado devem 
ser realizadas e comprovadas na época da 
Prestação de Contas Final.

PROJETO ORÇAMENTÁRIO

O projeto orçamentário será dividido em 
três etapas: atividade fim, atividade meio e 
elaboração e captação de recursos.

ETAPA ORÇAMENTÁRIA 1 - 
ATIVIDADE FIM 

São as ações indispensáveis para a exe-
cução do projeto. Na abertura da planilha 
orçamentária para cadastramento, deve ser 
escolhida uma ação/etapa previamente lis-

tada no sistema, especificando o seu perío-
do de execução, assim como a fonte de fi-
nanciamento (podendo ou não ser através 
desta lei de incentivo). O segundo passo é 
o detalhamento das ações de cada item de 
despesa, em que deverão ser descritos os 
itens que compõem a ação, a quantidade e 
valor unitário.

 Por exemplo, no caso de obra, entram os 
itens como estrutura, vedações, esquadrias. 
No caso de um festival esportivo, são des-
critos os profissionais envolvidos, os uni-
formes, medalhas, ou seja, tudo o que é 
essencial para o desenvolvimento do pro-
jeto e seu objeto. Para atividades regulares, 
podem entrar os materiais e equipamentos 
esportivos, locações, recursos humanos, 
entre outros.

ETAPA ORÇAMENTÁRIA 2 - 
ATIVIDADE MEIO

São as despesas administrativas relacio-
nadas ao projeto, ações necessárias para 
execução, mas não diretamente relaciona-
das à finalidade do projeto. O preenchi-
mento deve ser feito de forma similar à 
Etapa 1, incluindo as ações e detalhando-
-as uma a uma e não podendo extrapolar 
15% do valor total desta.

Exemplo: aqui entram os serviços admi-
nistrativos e outros, que não são inerentes 
ao objeto principal, mas necessários para o 
andamento do projeto desportivo.

ETAPA ORÇAMENTÁRIA 3 - 
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS

Descreve o valor dos serviços destinados 
à elaboração do projeto e/ou à captação de 
recursos, devendo o valor total ser dividi-
do entre essas atividades, como preferir o 

5.  A Norma Brasileira que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos é a NBR 9050. Esta deve ser considerada 
nos projetos que visem construção ou reforma, além de servir de parâmetro para que o acesso das pessoas com deficiência seja garantido em todos os 
eventos e outros aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte. 

6. Importante destacar a legislação que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 
a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, na forma da Lei 12.933/2013, além do Estatuto do Idoso, Lei 10.471/2003. 
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proponente. Estes serviços possuem limi-
tações, diferenciadas conforme o tipo de 
modalidade do projeto, não devendo ultra-
passar o teto de R$100 mil (vide artigo 65 
da Portaria 120/2009). Para desporto edu-
cacional: 10%; desporto de participação: 
7%; e desporto de rendimento: 5%, todos 
sobre o valor total do projeto (considerada 
a soma das etapas 1 e 2). Para os serviços 
de elaboração/captação dos projetos des-
portivos captados integralmente junto a 
pessoas físicas, este limite fica em até 10% 
(dez por cento) deste valor total, indepen-
dente da manifestação desportiva atendida.

Na mesma Portaria, no artigo 68, inclui-se 
ainda outro valor para os projetos que envol-
verem construção, reforma ou outro serviço 
de engenharia, em que deverá ser previsto o 
valor de 2,5% da soma das etapas orçamen-
tárias 1 e 2 para cobrir despesas de acompa-
nhamento e monitoramento da execução da 
obra, a ser realizado por entidade ou órgão 
designado pelo Ministério do Esporte[7]. 

O orçamento do projeto cadastrado no 
sistema deve ser apresentado com a com-
provação de que os preços orçados são 
compatíveis com os praticados no mercado, 
por meio da média dos valores dos produ-
tos ou serviços orçados, no mínimo de três 
fornecedores diferentes. Projetos de obras 
devem adotar a tabela do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Cons-
trução Civil (SINAPI), prioritariamente.

Quando, por qualquer motivo, não for 
possível a apresentação de três orçamen-
tos, ou o fornecedor for exclusivo, o pro-
ponente deverá informar e justificar o fato 
ao Ministério. Neste caso, deve demonstrar 
de que forma obteve os valores apresenta-
dos, como tabelas de honorários, tabelas de 
preços publicadas em revistas especializa-
das, entre outras formas idôneas.

DICA: Os encargos sociais e trabalhis-
tas, de recolhimento obrigatório pelo em-
pregador, poderão ser incluídos no orça-
mento como despesa administrativa, desde 
que obedeçam o limite estabelecido para 
estas (atividade meio), conforme Decreto 
6.180/2007, artigo 11, §2º.

VEDAÇÕES DE DESPESAS COM 
PUBLICIDADE

 A Lei de Incentivo ao Esporte não per-
mite que o projeto preveja despesas com 
aquisição de espaços publicitários em 
quaisquer meios de comunicação. Assim, 
custos com rádio, televisão, internet, revis-
tas, jornais, entre outros veículos de comu-
nicação, são vedados. Caso haja necessida-
de, será permitida a sua divulgação, desde 
que devidamente justificada, por meio da 
produção de folhetos, cartazes, faixas de 
divulgação e afins.

OUTRAS VEDAÇÕES

Os projetos desportivos ou parades-
portivos que versarem sobre a aquisição 
de imóvel ou exclusivamente para paga-
mento de despesas administrativas de 
manutenção de entidade desportiva ou 
paradesportiva não serão analisados pela 
Comissão Técnica. 

RECEITAS DO PROJETO

Existe a possibilidade que o projeto te-
nha receitas, geralmente provenientes de 
vendas de ingresso, de publicidade e ou-
tros apoios diversos. Caso isso ocorra, esta 
estimativa de valores deve fazer parte do 
orçamento apresentado, sendo especifi-
cada sua fonte. Na época da prestação de 

7.    Atualmente a Caixa Econômica Federal faz esse papel de acompanhamento e fiscalização, instituído pela Portaria 151, de 11 de julho de 2014.
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contas, esses valores deverão ser atualiza-
dos e demonstrados, desde a forma como 
foram conseguidos como em que partes do 
projeto serão aplicados. A omissão destes 
pode acarretar dúvidas sobre o orçamento 
do projeto. Vale lembrar que o proponen-
te é responsável por todo o projeto e que 
será permanentemente monitorado pelo 
Ministério do Esporte e órgãos designados 
por este.

Sobre os beneficiários do projeto despor-
tivo ou paradesportivo, não pode incidir 
qualquer tipo de cobrança, seja de men-
salidades, de materiais e outros. Caso seja 
indispensável a cobrança (geralmente a de 
ingressos), cabe ao proponente apresentar 
no projeto esta necessidade, devidamente 
justificada, cabendo à Comissão Técnica a 
avaliação do pedido.

DOCUMENTOS DO PROJETO

Junto com os documentos do proponen-
te e o projeto conceitual e orçamentário já 
descritos, deverá ser entregue um pedido 
de avaliação do projeto, dirigido à Comis-
são Técnica, com a indicação da manifes-
tação desportiva. O modelo do pedido é 
disponibilizado no sistema no momento 
do cadastramento do projeto. Deve ser 
anexada também:

 π Carta de Autorização de Utilização do 
Local (ou Termo de Cessão de Uso do 
Local), caso o projeto seja realizado em 
espaço(s) que não pertença(m) à entida-
de proponente;
 π Os três orçamentos de cada item de des-

pesa, de diferentes fornecedores devida-
mente identificados, que serviram de base 
para a montagem da planilha orçamentária.

Caso o projeto desportivo seja incentiva-
do por doação, vale a leitura do art. 10 do 
Decreto 6.180/2007, que ainda traz algu-
mas informações que devem ser apresen-
tadas, como:

 π a quantidade prevista de ingressos a se-
rem distribuídos;
 π o valor unitário do ingresso, que deverá 

ser igual ou inferior ao definido pela en-
tidade promotora do evento desportivo;
 π a comunidade de vulnerabilidade social 

beneficiária da distribuição gratuita dos 
ingressos individuais.

Para os projetos desportivos ou parades-
portivos que objetivem construção, refor-
ma ou outros serviços de engenharia, deve-
rão ser anexados os documentos presentes 
nos artigos 20 a 23 da Portaria 120/2009. 
Estes serão exclusivos para itens relaciona-
dos à obra, devendo outras compras - mo-
biliário, equipamentos, etc - fazerem parte 
de novo projeto.

ENTREGA DO PROJETO AO 
MINISTÉRIO

Além do envio online do projeto, o pro-
ponente deverá imprimir todos os for-
mulários e anexos preenchidos, assinar 
no local designado e rubricar as demais 
páginas, juntar os documentos solicitados 
e protocolar no Ministério do Esporte ou 
enviar pelos Correios (sempre com Aviso 
de Recebimento - AR). Conforme defi-
nido pela Portaria 68/2010, a data para 
inscrever o projeto no Sistema e protoco-
lizar os projetos vai de 1 de fevereiro a 
15 de setembro. Mas o proponente deve 
ficar atento às possíveis alterações feitas 
pelo Ministério.
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COMO ACOMPANHAR 
MEU PROJETO

O projeto pode ser acompanhado 
na forma online, através do link 
http://www.esporte.gov.br/index.

php/area-restrita. O proponente deve preen-
cher o seu login e senha, que foi feito no 
momento do cadastramento do usuário.

Clique em “Lei de Incentivo ao Esporte”, 
vá em “consultar projeto” e verifique a situ-
ação do seu projeto. Recomendamos tam-
bém que o acompanhamento seja feito pelo 
telefone e pelo Diário Oficial da União, já 
que nem sempre o sistema é atualizado.

TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA

De acordo com o artigo 13 da Portaria 
120/2009, algumas condições garantem 
tramitação prioritária para projetos:

 π que contenham declaração de patro-
cínio ou de doação, com informações 
claras sobre o projeto, proponente, pa-
trocinador/doador, com comprovação de 
que a empresa é tributada no lucro real, 
o valor do recurso a ser disponibilizado, 
entre outras informações;

 π que estejam incluídos no calendário 
esportivo oficial, nacional ou internacio-
nal, das entidades de administração do 
desporto; ou
 π que sejam considerados como renova-

ção de projeto executado ou em execução.

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Todo projeto, depois de ser protocolado, 
é encaminhado ao Presidente da Comissão 
Técnica que, após avaliar a documentação 
apresentada, encaminhará à área técnica da 
Secretaria Executiva do Ministério do Es-
porte. Esta, por sua vez, apresentará um pa-
recer à Comissão Técnica sobre o seu méri-
to, sua viabilidade técnica e orçamentária.

A qualquer momento, o proponente po-
derá ser diligenciado, devendo se pronun-
ciar em até 15 (quinze) dias úteis, podendo 
este prazo ser prorrogado uma única vez, 
após pedido do proponente e aceitação por 
parte do Ministério.

Os projetos desportivos que envolvam 
construção e/ou reforma, além dos trâ-
mites normais, também passarão por rea-
valiação pela Caixa Econômica Federal, 

conforme parceria instituída pela Porta-
ria 151/2014.
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COMISSÃO TÉCNICA

A avaliação e a aprovação dos projetos 
desportivos e paradesportivos e seu enqua-
dramento cabem à Comissão Técnica, for-
mada por representantes governamentais e 
dos setores desportivos e paradesportivos. 
As reuniões ordinárias são previstas para 
acontecer mensalmente, seguem calendário 
estabelecido pela Comissão, regularmente 
divulgado no site do Ministério do Espor-
te (www.esporte.gov.br) e, por entendi-
mento do Presidente da Comissão, podem 
ser convocadas reuniões extraordinárias. 
Estas pautas são montadas pelo próprio 
Presidente com a informação dos projetos 
a serem analisados, tanto para aprovação 
como remanejamentos, prorrogações, en-
tre outros assuntos. A pauta usualmente é 
divulgada no site antes das reuniões, que 
são públicas e abertas à sociedade.

O proponente será comunicado da de-
cisão sobre o seu projeto via ofício, sendo 
que da aprovação parcial ou indeferimento 
caberá pedido de reconsideração, endere-
çado à Comissão Técnica, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do 
resultado. Este pedido será analisado pela 
mesma Comissão Técnica e deste não ca-
berá novo recurso.

DICA: O Decreto 6.180/2007, em seu 
artigo 24, cita que aos projetos desenvol-
vidos em circuito privado (com público 
previamente definido, como os exclusivos 
para associados ou clientes de uma empre-
sa, por exemplo) ou em que haja comprova-
da capacidade de atrair investimentos, não 
serão concedidos os incentivos da Lei de 
Incentivo ao Esporte.

QUANDO A VERBA  
PODE SER CAPTADA?

A verba do projeto poderá ser cap-
tada após a aprovação do proje-
to e consequente publicação da 

aprovação no Diário Oficial da União.

O Diário Oficial da União é o documen-
to eficaz para comprovar a veracidade da 
aprovação do seu projeto, e a publicação 
pode ser conferida pelo link http://portal.
in.gov.br/. Na publicação constarão título 
do projeto, número de registro no Minis-
tério do Esporte, nome do proponente e 
seu CNPJ, manifestação desportiva, valor 
autorizado para captação (especifican-
do se patrocínio ou doação), dados ban-
cários e prazo autorizado para captação. 
Cabe ao proponente verificar se os dados 
constantes no Diário Oficial da União es-
tão corretos.

A publicação ocorrerá após compro-
vação da regularidade fiscal e tributária 
do proponente. A aprovação do projeto 
e sua publicação não garantem o rece-
bimento de recursos pelo Ministério. 
Cabe ao proponente visitar incenti-
vadores em potencial para a captação 
de recursos.

Um mesmo projeto pode ter vários patro-
cinadores ou doadores e um mesmo patro-
cinador ou doador pode investir em vários 
projetos. Entretanto, o proponente não po-
derá captar, para cada projeto, valor superior 
ao aprovado pelo Ministério do Esporte.
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QUEM PODE SER UM 
INCENTIVADOR?

Poderão incentivar projetos despor-
tivos previamente aprovados pelo 
Ministério do Esporte, após a pu-

blicação no Diário Oficial, pessoas físicas e 
jurídicas, conforme segue.

PESSOAS FÍSICAS: Somente as pes-
soas que façam a opção pela declaração 
COMPLETA do IR. Valor da dedução: até 
6% do IR devido.

No caso das pessoas físicas, essa dedu-
ção concorre com outros incentivos fiscais, 
como é o caso da cultura. Assim, o per-
centual de 6% poderá ser aplicado em sua 
totalidade no incentivo ao esporte ou não. 
A opção é do contribuinte.

PESSOAS JURÍDICAS: Somente aque-
les que fazem a opção de pagamento do 
seu IR com base no LUCRO REAL. Valor 
da dedução: até 1% do IR devido.

No caso das pessoas jurídicas, o benefício 
não compete com outros incentivos fiscais. 

Isso quer dizer que essa faixa de renúncia 
fiscal é exclusiva para o setor esportivo.

E quem está obrigado ao regime de tribu-
tação do lucro real? Essa definição é dada 
através do art. 14 da Lei 9.718/1998. Con-
forme essa lei, estão obrigadas à apuração 
do lucro real as pessoas jurídicas:

• cuja receita total, no ano-calendário 
anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões 
de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 
(doze) meses; 
•  cujas atividades sejam de bancos co-
merciais, bancos de investimentos, ban-
cos de desenvolvimento, caixas econômi-
cas, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito 
imobiliário, sociedades corretoras de títu-
los, valores mobiliários e câmbio, distri-
buidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de se
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guros privados e de capitalização e enti-
dades de previdência privada aberta;
• que tiverem lucros, rendimentos ou ga-
nhos de capital oriundos do exterior;
• que, autorizadas pela legislação tributá-
ria, usufruam de benefícios fiscais relati-
vos à isenção ou redução do imposto;
• que, no decorrer do ano-calendário, te-
nham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2º 
da Lei 9.430, de 1996;
• que explorem as atividades de presta-
ção cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, ges-
tão de crédito, seleção e riscos, adminis-
tração de contas a pagar e a receber, com-
pras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring);

• que explorem as atividades de securiti-
zação de créditos imobiliários, financei-
ros e do agronegócio.

VEDAÇÕES DOS INCENTIVADORES

Além disso, não podem fazer doação ou 
patrocinar o projeto entidades vinculadas 
ao beneficiário. Essa previsão consta na 
Lei 11.438/2006, art. 1º, §5, incisos I a III. 
Ou seja:

 π a pessoa jurídica da qual o patrocinador 
ou o doador seja titular, administrador, 
gerente, acionista ou sócio, na data da 
operação, ou nos doze meses anteriores;
 π o cônjuge, os parentes até o terceiro 

grau, inclusive os afins, e os dependen-
tes do patrocinador, do doador ou dos 
titulares, administradores, acionistas ou 
sócios de pessoa jurídica vinculada ao 
patrocinador ou ao doador, nos termos 
do item anterior;
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 π a pessoa jurídica coligada, controladora 
ou controlada, ou que tenha como titu-
lares, administradores acionistas ou só-
cios alguma das pessoas a que se refere o 
item anterior.

CADASTRO DOS INCENTIVADORES

Todos os patrocinadores ou doadores, se-
jam eles pessoa física ou jurídica, devem ser 
cadastrados pelo proponente no sistema da 
Lei de Incentivo ao Esporte, antes do cadas-
tro dos Recibos de patrocínio/doação.

Para fazer o cadastro, basta o propo-
nente seguir as orientações disponibili-
zadas no site do Ministério do Espor-
te (Instruções para preenchimento de 
recibos), tendo os dados completos do 
apoiador em mãos, como nome ou razão 
social, CPF ou CNPJ, dirigente da em-
presa e seus dados, endereço completo, 
entre outros.

DOAÇÃO E PATROCÍNIO

O incentivo fiscal pode ocorrer de duas 
formas: doação ou patrocínio. Segundo o 
Decreto 6.180/2009, em seu artigo 3º, es-
tas duas formas distinguem-se da seguin-
te maneira:

DOAÇÃO:

a) transferência gratuita, em caráter de-
finitivo, ao proponente pessoa jurídica de 
direito público, ou de direito privado com 
fins não econômicos, de natureza esporti-
va, que tenha projetos aprovados, de nu-
merário, bens ou serviços para a realização 
de projetos desportivos e paradesportivos, 
desde que não empregados em publicidade, 

ainda que para divulgação das atividades 
objeto do respectivo projeto; e

b) distribuição gratuita de ingresso para 
eventos de caráter desportivo e parades-
portivos por pessoa jurídica a empregados 
e seus dependentes legais ou a integrantes 
de comunidades de vulnerabilidade social.

Ou seja, a doação não tem finalidade 
comercial, sendo vetado qualquer tipo de 
promoção do doador.

DICA: apesar de, na legislação, haver a 
possibilidade da pessoa física configurar 
como patrocinador, é orientado pelo Mi-
nistério que esta se utilize da opção de do-
ação, por se constatar inadequado o uso de 
imagens pessoais nos projetos.

PATROCÍNIO:

a) transferência gratuita, em caráter defi-
nitivo, ao proponente de que trata o inciso 
VIII, de numerário para realização de pro-
jetos desportivos e paradesportivos, com 
finalidade promocional e institucional de 
publicidade; e

b) cobertura de gastos ou a utilização 
de bens, móveis ou imóveis, do patro-
cinador, sem transferência de domínio, 
para a realização de projetos desportivos 
e paradesportivos, pelo proponente pes-
soa jurídica de direito público, ou de di-
reito privado com fins não econômicos, 
de natureza esportiva, que tenha proje-
tos aprovados.

Ou seja, o patrocínio possui finalida-
de comercial para a empresa que está 
apoiando. Neste caso, pode haver pu-
blicidade do apoio com identificação 
do patrocinador.
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DICAS DE CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS

 É permitida ao proponente a contratação 
de profissional para os serviços de captação 
de recursos. No entanto, os valores devem 
estar previstos e aprovados no orçamento 
do projeto, e possuem limites de percentu-
ais. Além disso, os serviços são previstos 
juntamente com o serviço de elaboração 
de projeto. Por isso, antes de contratar um 
captador de recursos, certifique-se do valor 
disponível para esta finalidade.

Conforme já explicado no item de elabo-
ração do projeto, os serviços de elaboração 
e captação de recursos possuem limitações 
diferenciadas conforme o tipo de modali-
dade do projeto. Para desporto educacional 
10%, desporto de participação 7% e des-
porto de rendimento 5%, todos sobre o 
valor total do projeto, limitados ao teto de 
cem mil reais. Para os serviços de elabora-
ção/captação dos projetos desportivos cap-
tados integralmente junto a pessoas físicas, 
este limite fica em até 10% (dez por cento) 
deste valor total, independente da manifes-
tação desportiva atendida.

Caso a captação seja feita pelo próprio 
proponente, prepare-se, com o Diário 
Oficial em mãos e uma apresentação de 
venda com as informações básicas do seu 
projeto. Abaixo, algumas dicas de captação 
de recursos.

• Conhecer o seu incentivador em 
potencial: no caso de pessoa jurídi-
ca, é extremamente importante você 
conhecer o seu incentivador em po-

tencial. Pesquisar sobre a empresa, 
entender se essa empresa já apóia 
projetos através da Lei de Incentivo 
ao Esporte, ou seja, se já existe um 
histórico nesse sentido. Além disso, 
entender se o negócio do empresário 
tem relação ou não com o seu proje-
to. Tente buscar incentivadores que 
tenham identificação com o seu pro-
jeto. Sugerimos que o site do incenti-
vador seja consultado.

• Faça uma boa apresentação de 
venda: prepare um material a al-
tura do seu projeto. Uma boa apre-
sentação de venda é essencial para 
“encher os olhos” do incentivador. 
Clareza de informações e uma boa 
escrita são primordiais. Na sua apre-
sentação, é necessário trazer infor-
mações básicas como número do seu 
projeto, Diário Oficial de aprovação 
do projeto, objetivos, aproveitamen-
to da logomarca no caso de patrocí-
nio, resultados a serem alcançados, 
etc. Lembre-se: ninguém compra 
uma roupa que achou feia na vitrine.

• Prepare-se para as reuniões: quan-
do apresentar o seu projeto, esteja 
confiante e tenha conhecimento am-
plo de cada detalhe do projeto. Se for 
necessário, ensaie antes do encontro. 
Um bom vendedor é aquele que co-
nhece o produto que está vendendo.

• Mostre que o seu projeto é inova-
dor: ninguém se interessa por algo 
que já está acostumado a ver. Mos-
tre ao incentivador em potencial que 
o seu projeto é diferente. Exalte os 
diferenciais, os pontos de inovação. 
Conquiste o incentivador.

• Demonstre os resultados que se-
rão alcançados: pode ser através de 
números, mas é necessário que você 
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mostre ao incentivador que o seu 
projeto terá um alcance significativo 
para a comunidade.

• Agradeça mesmo que receba um 
não: muitos proponentes, quando 
recebem um não, ficam indignados 
com o incentivador e sequer agrade-
cem. É importante lembrar que nin-
guém tem a obrigação de incentivar 
um projeto. Seja gentil e agradeça. 
Quem sabe amanhã essa porta não 
pode abrir novamente para você?

Além disso, você pode acessar o site do 
Ministério do Esporte, em “Como patro-
cinar ou doar” e encontrar algumas infor-
mações que podem auxiliar a captação de 
recursos, além de dois vídeos de campanha 
de incentivo direcionados ao empresariado 
e à pessoa física. 

RECIBO DE DOAÇÃO/PATROCÍNIO

O recibo de doação ou patrocínio deverá 
ser cadastrado no sistema LIE, no “Menu”, 
em “Cadastro de Recibo”, em até três dias 
úteis ao Ministério do Esporte. Por este 
mesmo link é possível acompanhar a apro-
vação dos recibos.

O proponente deve estar na posse dos 
dados do incentivador para a elaboração do 
recibo, documento que deverá ser emitido 
em 3 (três) vias, sendo:

• uma via para o patrocinador/doador 
(documento hábil de comprovação do 
patrocínio/doação junto à Secretaria da 
Receita Federal);
• uma via para a documentação do pro-
ponente; e
• a terceira via enviada para a Coorde-

nação de Acompanhamento e Monitora-
mento da Execução de Projetos (COA-
ME), do Ministério do Esporte.

CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA

Constará no Diário Oficial da União de 
aprovação do projeto os dados bancários 
da conta bloqueada apta a receber os recur-
sos oriundos do incentivo fiscal. A conta 
bancária será aberta na agência indicada 
no projeto pelo proponente, sendo obri-
gatoriamente no Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal.

Esta conta bloqueada, assim como a de 
livre movimentação, é específica para cada 
projeto desportivo ou paradesportivo e de-
verá ser utilizada somente para este fim. A 
cada projeto que o proponente tiver apro-
vado, nova conta bloqueada e de livre mo-
vimentação serão abertas pelo Ministério 
do Esporte.

Para efetivar o patrocínio/doação, após 
a emissão do recibo de doação ou de pa-
trocínio, o incentivador deverá fazer o de-
pósito nesta conta bloqueada, aberta pelo 
Ministério do Esporte exclusivamente para 
o projeto desportivo aprovado. O depósito 
deve especificar o CNPJ ou CPF dos depo-
sitantes, ficando bloqueada para movimen-
tações do proponente.

DICA: Para os projetos desportivos que 
envolverem obra, a agência indicada será 
exclusivamente da Caixa Econômica Fe-
deral, responsável por todo o acompanha-
mento da execução do projeto. Para os de-
mais projetos, o Ministério do Esporte tem 
priorizado o Banco do Brasil.
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EXECUÇÃO DO 
PROJETO

A execução dos projetos despor-
tivos e paradesportivos será 
acompanhada e avaliada pelo 

Ministério do Esporte ou órgãos e entida-
des delegadas por este.

Após a captação integral dos recursos é 
firmado entre Ministério do Esporte ou 
órgãos delegados por este e o proponente 
o Termo de Compromisso, ato que marca 
o início da execução do projeto.

CAPTAÇÃO PARCIAL

Existem, entretanto, exceções que pos-
sibilitam ao proponente iniciar a execução 
com captação parcial dos recursos. Para 
isso deve, portanto, ter captação mínima 
de 20% do valor total do projeto aprovado.

Deverá ser enviado pelo proponente um 
ofício requerendo o início da execução com 
captação parcial, junto com um Plano de 
Trabalho Ajustado, cujo objetivo não seja 
alterado, mas somente adequado à nova rea-
lidade, sendo demonstrada a viabilidade téc-
nica para cumprimento do objeto e alcance 
das metas previamente estabelecidas. Não 
deve haver inclusão de novos itens e os itens 
excluídos devem  constar na planilha ajusta-
da com valor igual a zero. A orientação para 
a forma de preenchimento do Plano de Tra-
balho Ajustado pode ser encontrado no site 
do Ministério do Esporte, em “Instruções 
para ajuste do Plano de Trabalho”.

Um novo cronograma físico financeiro 
deve ser apresentado. Este ajuste só pode-
rá ser apresentado uma única vez, devendo 
passar por análise e aprovação da Comis-
são Técnica. Ou seja, após aprovação deste 
Plano de Trabalho Ajustado, não poderá 
mais proceder com a captação do restante 
dos recursos, conforme explicitado na Por-
taria 120/2009, artigo 39, §2º.

Para os projetos com Contrato de Patrocí-
nio e projetos de Ação Continuada, os ajus-
tes podem ser solicitados mais de uma vez.

Para os projetos de Ação Continuada 
(Portaria 120/2009, art. 39), o ajuste do 
Plano de Trabalho pode ser requerido uma 
única vez a cada exercício fiscal. A execu-
ção deste tipo de projeto é prevista para 
ser realizada em dois anos ou máximo de 
quatro anos, quando destinado ao treina-
mento de atletas, tanto em modalidades 
individuais como coletivas. Para este tipo 
de projeto, a captação deve ser de, no míni-
mo, 20% do valor total previsto para cada 
ano-exercício.

Para os projetos com Contrato de Patro-
cínio (Portaria 120/2009, art. 27), cujo pa-
trocinador define as condições e prazos de 
liberação das parcelas:

• a primeira liberação dar-se-á mediante 
assinatura de termo de compromisso e 
as demais mediante a assinatura de ter-
mos aditivos;
• os proponentes deverão apresentar 
à Comissão Técnica plano de trabalho 
ajustado correspondente a cada liberação.

DICA: no caso de captação parcial, o pa-
gamento do valor de elaboração de projeto 
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e captação de recursos obedecerá a propor-
cionalidade do valor efetivamente captado, 
somente sendo pago integralmente se a 
captação for total.

PRORROGAÇÃO DE CAPTAÇÃO

Do prazo de captação autorizado no Diá-
rio Oficial da União no momento da publi-
cação do projeto aprovado, cabe solicitação 
de prorrogação até duas vezes, caso o pro-
ponente não consiga nenhuma captação ou 
a faça parcialmente. Este pedido deve ser 
protocolado antes do final do prazo con-
cedido e será avaliado pela Comissão Téc-
nica, conforme Portaria 120/2009, em seu 
artigo 64.

DICA: Apesar de não haver especificação 
sobre o tempo que a Comissão tem para se 
manifestar, orienta-se fazer o pedido com, 
no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência 
pois, acabado o prazo regulamentar, o pro-
ponente fica impedido de captar sem esta 
manifestação e nova publicação no DOU.

PLANO DE IDENTIDADE VISUAL 
DO PROJETO / APLICAÇÃO DAS 
LOGOMARCAS

Antes de iniciar a execução do projeto, 
ou seja, até a data da assinatura do Termo 
de Compromisso do projeto, o proponente 
deverá apresentar o Plano Básico de Divul-
gação da Identidade Visual, devendo cons-
tar as peças de divulgação a serem utiliza-
das no projeto, o tamanho e a quantidade. 
Esta obrigatoriedade está regulamentada 
na Portaria 86/2011.

Deverão ser observadas todas as especifi-
cações constantes no Manual de Identidade 
Visual da Lei de Incentivo ao Esporte, dis-
ponível no site do Ministério, assim como 
a logomarca do Governo Federal vigente.

Após a finalização da arte das peças, 
antes de sua confecção, os layouts deve-
rão passar por aprovação do Ministério 
do Esporte, sendo enviadas para o e-mail 
publicidade@esporte.gov.br, conforme 
orientação dada no próprio Manual de 
Identidade Visual. São exemplos de peças 
de divulgação as placas de obras e instala-
ções físicas, material promocional (folhe-
tos, faixas e cartazes), uniformes e outros 
(camisetas, bonés, pastas), todas relacio-
nadas ao projeto desportivo, necessárias a 
boa execução deste, devidamente justifi-
cadas no projeto.

As marcas de identidade visual do proje-
to deverão ficar em local visível ao público 
e deve o proponente fazer registros da apli-
cação das peças de divulgação por meio de 
fotos, filmagens, cópia das peças, reporta-
gens e outras formas de comprovação.

TERMO DE COMPROMISSO

O Termo de Compromisso é o contrato 
celebrado entre o Ministério do Esporte, 
através ou não de entidades e órgãos dele-
gados por este, com o proponente. Deverá 
constar os dados das partes e seus represen-
tantes, bem como a descrição do objeto, as 
obrigações de cada parte, valores aprova-
dos, vigência, entre outros. Deverá ser ane-
xado a este o cronograma físico-financeiro 
atualizado, apresentado pelo proponente.
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Pelo descrito na Portaria 151/2014, “é 
vedada a celebração de Termo de Compro-
misso com entidades sem fins lucrativos 
que tenham como dirigente agente político 
de Poder Público”. Inclui-se dirigente de 
entidade de administração pública de qual-
quer esfera, ou parente até segundo grau, 
devendo ser emitida declaração pelo diri-
gente da entidade.

PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO

É possível solicitar a prorrogação de pra-
zo de execução do projeto desportivo. Este 
pedido deve ser feito pelo proponente em 
até trinta dias antes do encerramento do 
prazo estipulado no Termo de Compro-
misso, devidamente justificada sua necessi-
dade. O pedido será apreciado pelo Minis-
tério do Esporte.

Será firmado aditivo ao Termo de Com-
promisso com o novo prazo aprovado.

CONTA BANCÁRIA DE LIVRE 
MOVIMENTAÇÃO

Após verificação da autenticidade dos 
depósitos feitos na conta bloqueada e cap-
tação total dos recursos - exceto nos casos 
previstos em que o proponente apresentar 
o Plano de Trabalho Ajustado - a verba in-
centivada será transferida para a conta de 
livre movimentação.

O Ministério do Esporte pode repas-
sar à conta de livre movimentação ape-
nas uma porcentagem do total captado, 
condicionando o restante da transferên-
cia à apresentação, pelo proponente, de 
Prestação de Contas parcial, que deve ser 
entregue até trinta dias antes do térmi-

no dos recursos liberados anteriormente, 
prazo este utilizado pelo Ministério e/
ou entidades delegadas, para avaliação e 
aprovação. 

Somente após esta liberação inicial é que 
o proponente poderá efetuar despesas, 
sempre exclusiva para cumprimento do ob-
jeto do projeto desportivo aprovado. Estão 
terminantemente vedados os saques em di-
nheiro, independente do valor da despesa a 
ser efetuado.

Os valores oriundos de recursos incen-
tivados transferidos para a conta de livre 
movimento deverão, obrigatoriamente, ser 
aplicados em fundo de aplicação financeira 
de curto prazo ou em operação de mercado 
aberto, lastreada em título da dívida públi-
ca federal (Portaria 120/2009, artigo 32). 
Os rendimentos poderão ser utilizados, 
mas somente nas ações aprovadas do pro-
jeto em questão, devendo ser justificado o 
valor do rendimento utilizado e para qual 
ação foi destinado o recurso, apresentado 
na prestação de contas final do projeto.

Além disso, os rendimentos dos recursos 
da aplicação não poderão ser empregados 
em ações de despesas administrativas, des-
pesas de elaboração e captação de recursos, 
bem como para pagamento de pessoal, 
salvo quando devidamente fundamentado 
pelo proponente e expressamente autoriza-
do pelo Ministério do Esporte.

REMANEJAMENTO DE RECURSOS

Poderão ser feitos remanejamentos de 
recursos entre ações do projeto aprova-
do, após captação de, no mínimo, 20% 
do valor total do projeto. Entretanto, é 
necessário obter aprovação da Comissão 
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Técnica acerca destes remanejamentos de-
vendo, o proponente, solicitar e justificar 
a alteração através de ofício endereçado 
à Comissão.

Nesta solicitação, devem constar as ações 
que serão alteradas, informando de onde se-
rão retirados os recursos e para quais ações 
estes se destinam, indicando a situação 
aprovada e a nova situação, com valores, de-
vidamente justificados. É necessário prever 
que a solicitação deve ser feita com antece-
dência, visto que as reuniões da Comissão 
são feitas mensalmente, sendo que o projeto 
não pode parar no aguardo destas decisões.

O Ministério do Esporte disponibilizou 
em seu site a orientação para o remaneja-
mento de recursos, juntamente com pla-
nilhas padrão que deverão ser utilizadas 
para estes.

VEDAÇÃO DE PAGAMENTO A 
FORNECEDORES

Antes da celebração do Termo de Com-
promisso ou posterior ao prazo de execu-
ção do projeto aprovado não podem ser 
efetuados pagamentos, sob risco do propo-
nente ter que ressarcir os valores, confor-
me Portaria 120/2009 (vide artigo 35). O 
mesmo vale para o pagamento da rubrica 
de elaboração de projeto e captação de re-
cursos, serviços que são realizados antes da 
assinatura do Termo.

DICA: São vedados os pagamentos 
de serviços configurados como interme-
diação, conforme descrito no Decreto 
6.180/2007, art. 12. Serviços de elaboração 
de projeto e captação de recursos não se 
configuram como intermediação.

AQUISIÇÃO DE BENS E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Na época da contratação dos serviços, é 
necessário fazer cotação de preço (indepen-
dente da já realizada para o cadastramento 
do projeto), para o caso dos proponentes 
de natureza privada, e licitação ou pregão 
eletrônico, para os casos em que o propo-
nente é da administração pública.

Conforme a Portaria 120/2009, no artigo 
41, para as cotações de preço deverão ser 
observados os princípios de impessoalidade, 
moralidade e economicidade devendo ser 
realizados, no mínimo, 3 orçamentos a se-
rem apresentados na prestação de contas[8]. 
Os procedimentos para a cotação estão des-
critos no artigo 42. Cada compra deverá ter 
um processo com os seguintes documentos:

• cotação prévia ou as razões que justifi-
cam a sua dispensa;
• justificativa da escolha do fornecedor 
ou executante e do preço;
• comprovante do recebimento da mer-
cadoria, serviço ou obra; e
• documentos contábeis relativos ao pa-
-gamento.

A cotação de preço será dispensada so-
mente se não houver pluralidade de opções, 
em razão da natureza do objeto, devendo 
ser comprovados os valores compatíveis 
com o mercado ou valores já praticados 
anteriormente pelo fornecedor[9].

Na mesma Portaria, em seu artigo 46, é 
citada a Lei Federal de Licitações e Con-
tratos Administrativos - Lei 8.666/93 
- e demais normas pertinentes, como 
obrigatoriedade para os casos em que o 
proponente seja entidade da administra-
ção pública.

8. O Manual de Execução do Ministério do Esporte (disponível no site do Ministério) cita que a regra para escolha dos preços é 
sempre a do menor preço, mas admite a definição de outros critérios relativos à qualificação do objeto.

9. Sobre a exclusividade de fornecedores, vide a Lei 8.666/1993, em seus artigos 13, 25 e 111.
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DICA: Apesar de não ser explícita na le-
gislação a diferença de procedimento para 
contratação entre os serviços de ativida-
de-fim nos projetos que envolvam cons-
trução e reforma, ou seja, a obra em si, 
e suas atividades-meio, caracterizadas por 
serviços administrativos, há um entendi-
mento que devem ser utilizados tanto os 
processo de licitação como de cotação de 
preços. Para os serviços que envolvam 
obra, a Portaria 151/2014 cita que, mesmo 
as entidades sem fins lucrativos, devem 
realizar o processo licitatório com base 
na Lei 8.666/93 - obrigações da entidade 
de natureza esportiva citadas no artigo 5º. 
Mas para os serviços administrativos e/
ou que não envolvam obra, deve ser reali-
zada cotação de preço, conforme previsto 
no Decreto 6.180/2007.

CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES

Durante a execução do projeto, diversos 
fornecedores serão contratados. Recomen-
da-se que seja averiguado se o fornecedor 
está apto para prestar o serviço, o que pode 
ser feito através de uma avaliação rápida 
do seu cartão de CNPJ, no site da Recei-
ta Federal.

A figura do contador também é de ex-
trema importância, pois ele tem o conhe-
cimento dos regimes de tributação e saberá 
observar se na contratação vai existir re-
tenção de impostos, pagamento de INSS 
patronal, entre outros. 

Na formalização dos contratos com os 
fornecedores, importantes na garantia dos 
direitos e deveres das partes envolvidas, de-
verá conter com clareza os dados do contra-
tante e contratado, a definição do objeto a 
ser executado ou adquirido, a forma de exe-

cução ou fornecimento do objeto, os prazos 
de execução e entrega, o valor e a forma de 
pagamento, além de critérios para possíveis 
reajustes dos valores acordados, obrigações 
das partes e rescisão. Importante também 
conter a identificação completa do projeto 
(nome, número do SLIE e do processo).

 DICA: se alguma compra for efetuada 
com empresas situadas no exterior, os docu-
mentos fiscais e comprobatórios deverão es-
tar acompanhados de tradução realizada por 
intérprete juramentado, com cópia autentica-
da, conforme orientação presente no Manual 
de Execução do Ministério do Esporte.

NOTAS FISCAIS

Sabe-se que o proponente trabalhará com 
verba pública, então é necessário que os seus 
fornecedores estejam aptos a emitir nota 
fiscal ou RPA (recibo de profissional autô-
nomo), no caso de pessoa física. A Portaria 
120/2009, em seus artigos 34 e 36, assim 
como o Manual de Execução do Ministé-
rio do Esporte, trazem algumas orientações 
sobre o pagamento dos fornecedores como:

• Para cada débito lançado na conta de 
livre movimentação deverá haver um 
comprovante da aplicação no projeto;
• Os documentos comprobatórios de-
verão ser emitidos exclusivamente em 
nome do proponente e conter menção 
ao nome e número do projeto aprovado, 
sem rasuras ou erros;
• Todos os dados devem estar preenchidos 
corretamente, contendo quantidade, preço 
unitário e total, com as respectivas retenções 
de impostos discriminadas, se for o caso;
• Serão aceitas notas fiscais e/ou RPA 
(Recibo de Pagamento de Autônomo), 
este último somente se previsto previa-
mente no projeto aprovado[10], ou recibos 

10.   Para a contratação de pessoa física, na forma de profissional liberal ou autônomo, é necessário ter a previsão em projeto pois, 
na emissão de RPA, além das retenções obrigatórias a serem feitas pelo proponente e descontadas do profissional, há de ser paga a 
Contribuição Patronal, verba esta retirada do próprio proponente, dependendo de sua natureza e que, normalmente, chega a 20% do 
valor bruto do referido recibo. Para isso, recomendamos a avaliação de um contador antes da finalização do cadastro do orçamento do 
projeto, para que estes valores sejam previstos. 
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nos casos onde a legislação permite;
• Todos os documentos devem conter 
carimbo padronizado com o número do 
processo[11].

DICA: Para melhor controle da mo-
vimentação bancária, recomendamos 
a retirada de extratos mensais da conta 
movimento e da aplicação financeira.

FORMA DE PAGAMENTO

A recomendação é que o pagamento do 
fornecedor só seja feito após o recebimen-
to e aceite do serviço ou produto e depois 
de ele ter enviado a nota fiscal, que deverá 
ser conferida pelo proponente ou contador 
do projeto.

As formas de pagamento do projeto são: 
transferência bancária identificada, che-
que nominal ou outro meio que assegure a 
identificação do fornecedor.

O valor do pagamento deve ser o valor 
líquido constante na Nota Fiscal, ou seja, 
o valor total menos as retenções. Para cada 
retenção (guias emitidas pelo contador do 
projeto) será feito um pagamento. Caso o 
pagamento seja através de cheque nominal, 
recomendamos que no verso do cheque se-
jam aplicados os carimbos do projeto, da-
tado e assinado pelo contratado e que este 
seja digitalizado para posterior comprova-
ção da forma de pagamento.

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O acompanhamento da execução do pro-
jeto desportivo ou paradesportivo será fei-
to pelo Ministério do Esporte ou por quem 
este designar, mediante instrumento jurídi-

co que defina direitos e deveres mútuos, 
como previsto no Decreto 6.180/2007, ar-
tigo 32.

A Portaria 120/2009, em seu artigo 47, 
define alguns critérios a serem considera-
dos no acompanhamento do projeto:

• a boa e regular utilização dos recursos, 
na forma da legislação aplicável;
• a compatibilidade entre a execução do 
objeto, o que foi estabelecido no projeto 
aprovado e os desembolsos e pagamen-
tos, conforme os cronogramas apresen-
tados; e
• o cumprimento das metas do projeto 
aprovado nas condições estabelecidas.

Este acompanhamento poderá ser feito 
com visitas ao local do projeto, através de 
ofícios solicitando informações, entre ou-
tros meios.

DICA: a qualquer momento da execução 
do projeto desportivo ou paradesportivo, o 
Ministério do Esporte e/ou entidades e ór-
gãos delegados poderão solicitar informa-
ções, em forma de diligências, sob pena de 
paralisação do projeto. Por isso, o propo-
nente deve manter sempre sua documenta-
ção atualizada, assim como a comprovação 
de execução do projeto, inclusive de acordo 
com o projeto previamente aprovado.

RECOLHIMENTO DE SALDO 
REMANESCENTE

Os recursos captados e não utilizados 
para o projeto, por quaisquer motivos, 
além dos recursos oriundos de aplicação fi-
nanceira que também não foram utilizados 
pelo projeto, devem, em sua totalidade, ser 
recolhidos para uma conta única da União, 
conforme instruções no site do Ministério 

11. O modelo de carimbo pode ser encontrado na página do Ministério do Esporte.
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do Esporte, disponibilizado através do link 
http://www.esporte.gov.br/arquivos/leiIncentivo-
Esporte/recolhimentoGRU.pdf.

Caso o depósito destes recursos não seja 
efetuado em até 30 (trinta) dias após o tér-
mino da vigência do Termo no Compro-
misso, é necessária a correção monetária do 
valor residual, solicitado o cálculo ao Mi-
nistério do Esporte através de Ofício com 
o número do processo, o valor remanes-
cente e a data prevista para o pagamento.

A emissão da Guia de Recolhimento da 
União pode ser realizada por meio da pági-
na na Internet https://consulta.tesouro.fazenda.
gov.br/gru/gru_simples.asp.

Atenção! A partir do momento que você 
movimenta a conta bancária do projeto, se 
compromete em realizar o objeto proposto e 
aprovado pelo Ministério. 

PRECISO PRESTAR 
CONTAS DO 
PROJETO?

A prestação de contas é de extrema 
importância para o projeto. É 
possível que o Ministério solici-

te ao proponente o envio de Prestações de 
contas parciais, além da prestação de con-
tas final. É muito importante que o Pro-
ponente não deixe para organizar a infor-
mações e documentos do projeto no final 
da execução. A prestação de contas começa 
quando o projeto inicia.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Caso o Ministério do Esporte faça a 
transferência de recursos da conta bloque-
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ada para a conta de livre movimentação de 
forma parcelada (mesmo que a captação de 
recursos tenha sido total), será necessária a 
apresentação de Prestações de Contas Par-
ciais durante a execução do projeto.

A Portaria 120/2009, no parágrafo único 
do artigo 30, explica que “a liberação de 
parcela subseqüente estará condicionada à 
apresentação, pelo proponente, da presta-
ção de contas parcial imediatamente ante-
rior, até trinta dias antes do término dos 
recursos já liberados, que será analisada 
pela área técnica da Secretaria Executiva, 
devendo o relatório da análise fazer parte 
da prestação de contas final”.

Deverão ser apresentadas ao Ministério 
do Esporte as seguintes documentações, 
mediante ofício, junto com o nome e nú-
mero do projeto:

• fotografias e reportagens que compro-
vem o andamento do projeto; e
• relatório de cumprimento do objeto, 
que mencionará os resultados espera-
dos e atingidos, os objetivos previstos e 
alcançados e a repercussão da iniciativa 
na comunidade e no desenvolvimento 
do esporte.

Deve ser incluído também o alcance do 
público beneficiado, os custos incorridos, 
as justificativas do que ocorreu diferente 
do previsto no projeto, além dos formu-
lários disponibilizados no link http://www.
esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-
-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/prestacao-
-de-contas-parcial.

DICA: o monitoramento pode ocorrer 
durante e depois da execução do projeto, 
principalmente nos projetos que envolvam 
construção e reforma, ou aquisição de ma-
terial permanente, visando à correta aplica-

ção dos recursos da forma como foi apro-
vada pelo Ministério. O acompanhamento 
da destinação do objeto, neste caso, se dará 
pelo prazo de 20 (vinte) anos (vide art.3, 
inciso VI da Portaria 151/2014).

COMPROVAÇÕES DE REALIZAÇÃO 
DO PROJETO

Durante a execução do projeto desporti-
vo ou paradesportivo, sugere-se que sejam 
guardadas, de forma organizada, o máxi-
mo de comprovações que forem possíveis. 
São exemplos de comprovação as medições 
de obra, relatórios dos fornecedores que 
prestarem serviços, fotografias, reporta-
gens dos eventos, com clipping de mídia 
espontânea, gravações de vídeos e entre-
vistas sobre a execução do projeto, pales-
tras, jogos e atividades realizadas, fichas de 
inscrições, depoimentos dos beneficiários, 
soluções para acessibilidade aos locais e/ou 
às atividades, entre outros.

É muito importante que se organizem 
desde o início essas comprovações para 
que se possa explicitar da melhor forma 
ao Ministério, para que não haja dúvidas 
sobre a execução do projeto. Use a imagi-
nação e registre tudo o que for executado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

O projeto desportivo ou paradesportivo, 
assim como sua Prestação de Contas Final, 
será acompanhado e avaliado pelo Minis-
tério do Esporte e/ou quem este designar. 
Após a avaliação, será emitido laudo de 
avaliação final sobre a aplicação dos recur-
sos, verificando o cumprimento da legisla-
ção financeira, além do cumprimento do 
objeto do projeto aprovado.

CARTILHA LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE
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Serão levados em conta os aspectos téc-
nicos, com avaliação da execução física 
e atingimento dos objetivos do projeto 
aprovado, assim como os aspectos finan-
ceiros, com avaliação da correta e regular 
aplicação dos recursos do projeto apro-
vado (vide Portaria 120/2009, artigo 53, 
incisos I e II).

O Decreto 6.180/2007, em seu artigo 33, 
§2º,  define o prazo máximo de 60 (sessen-
ta) dias após o término do projeto para a 
entrega da Prestação de Contas Final, inde-
pendente da entrega de prestações de con-
ta parciais, devendo ser acompanhada de 
relatório final de cumprimento do objeto.

Já a Portaria 120/2009, no artigo 51, esti-
pula o prazo de 30 (trinta) dias após o tér-
mino do projeto para a entrega da Presta-
ção de Contas Final, mas orienta que este 
prazo pode ser prorrogado, uma única vez, 
mediante pedido feito pelo proponente.

Nesta Prestação de Contas Final deverão 
ser apresentados os seguintes documen-
tos[12]:

• relatório de cumprimento do objeto, 
em que serão discriminados os resulta-
dos esperados e atingidos, os objetivos 
previstos e alcançados, os custos estima-
dos e reais e a repercussão da iniciativa 
na comunidade e no desenvolvimento 
do esporte;
• relatório final de execução físico-finan-
ceira (conforme formulário específico);
• relatório de execução de receitas e des-
pesas (conforme formulário específico);
• relação de pagamentos (conforme for-
mulário específico);
• cópia do extrato da conta bancária es-
pecífica, desde o dia do recebimento dos 
recursos até a data do último pagamento;

• demonstrativo de rendimentos das 
aplicações;
• comprovante de recolhimento dos re-
cursos não aplicados, mediante Guia 
de Recolhimento da União (GRU), 
se houver;
• cópia dos documentos comprobatórios 
das despesas da prestação de contas;
• relação de bens adquiridos, produzidos 
ou construídos com recursos da Lei de 
Incentivo ao Esporte;
• fotografias e reportagens que compro-
vem a execução do projeto;
• comprovante de encerramento da con-
ta de livre movimentação; e
• outros documentos não listados, mas 
que o proponente entenda necessários.

Outras documentações específicas po-
dem ser solicitadas. No caso de projetos 
desportivos que envolvam construção ou 
reforma, a Portaria 151/2014, artigo 34, 
traz a listagem das documentações neces-
sárias para avaliação da Prestação de Con-
tas Final do projeto. Neste caso específico, 
a Caixa Econômica Federal emite parecer, 
que deverá ser aprovado pelo Ministério 
do Esporte.

DICA: todos os originais dos documen-
tos comprobatórios das receitas e despesas 
do projeto (recibos de doação e patrocínio, 
notas fiscais e RPA’s, comprovantes de pa-
gamento), relatórios e demais documentos 
em sua forma original deverão ser arquiva-
dos pelo proponente, pelo prazo mínimo 
de cinco anos após a aprovação da presta-
ção de contas. O Ministério do Esporte e 
demais órgãos de fiscalização do Governo 
poderão solicitar e deverão ter acesso ir-
restrito a todos os documentos do projeto 
desportivo. 

12. Os formulários especificados nesta listagem podem ser encontrados no link http://www.esporte.gov.br/index.php/institucio-
nal/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/prestacao-de-contas-final (Formulários Prestação de Contas) e são parte obriga-
tória dos documentos a serem avaliados na Prestação de Contas do projeto.
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NÚMEROS DA LEI 
DE INCENTIVO AO 
ESPORTE

Desde sua criação até o ano de 2015, 
a Lei de Incentivo ao Esporte já injetou 
mais de R$1,6 bilhão de reais no espor-
te brasileiro.

Para incentivar e homenagear os maiores 
patrocinadores, o Ministério do Esporte 
realizou, até o ano de 2014, a entrega do 
Prêmio Empresário Amigo do Esporte. 

A categoria “Maior Amigo do Esporte” 
premia as empresas que mais aportaram re-
cursos, em valores absolutos, através da Lei 
de Incentivo ao Esporte. A seleção, nessa 
categoria, possui critério único de classi-
ficação, o valor em moeda nacional que a 
empresa aportou. Os maiores amigos do 
esporte em 2013, que receberam o prêmio 
da edição 2014, foram o Banco Bradesco, 
seguido do Banco Itaú e em terceiro lugar 
a empresa Petrobrás.

Já a categoria “Melhor Amigo do Espor-
te” premia as empresas que, além do vo-
lume financeiro, aportaram recursos no 
maior número de projetos, distribuídos 
por mais unidades da federação (desde que 
assegurados os 20% necessários à viabili-
zação do projeto). Os melhores amigos do 
esporte em 2013, que receberam o prêmio 
da edição 2014, foram o Banco Itáu, segui-
do do Banco Bradesco, ficando em terceiro 
lugar a empresa Petrobrás.

Em 2015, o maior incentivador passou a 
ser o BNDES, que destinou mais de 17 mi-
lhões ao esporte. Neste mesmo ano, a EN-

GIE Tractebel Energia aparece em 38º lu-
gar, com investimento de R$1.120.000,00.

Ainda neste ano, 522 projetos fo-
ram beneficiados, com captação total de 
R$247.198.151,00, um pouco menos do que 
no ano anterior.

MAIORES PATROCINADORES 
BRASIL 2015

1º BNDES          R$17.227.673,86 

2º Banco do Brasil S.A          R$14.497.995,46

3º Bradesco Vida e Previdência  S/A        R$7.099.646,43

4º Banco Itaucard S.A.         R$5.999.199,19

5º Cielo S.A.          R$5.907.316,70

6º  Cia. Bras. de Metalurgia e Mineração        R$4.500.000,00

SUDESTE

191,3Mi

5,08Mi

616.687

2,34Mi

43,5Mi

78,8%

17,9%

2,09%

0,25%

0,96%
NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUL

INVESTIMENTOS DE 2015 POR 
REGIÃO

Os números acima descritos referem-se 
ao ano de 2015 e foram retirados do site 
do Ministério do Esporte (www.esporte.
gov.br), e baseados em listas de projetos e 
incentivadores lá disponibilizadas. 
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VALIDADE E FUTURO DA LEI

A Lei 11.438/2006 tinha sua vigência até o ano de 2015. Em 05 de agosto de 2015 foi 
publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.155/2015. Essa lei estendeu até o dia 31 de 
dezembro de 2022 os efeitos da Lei de Incentivo ao Esporte, ou seja, a possibilidade de de-
dução do imposto de renda devido em benefício de projetos previamente aprovados pela Lei 
de Incentivo ao Esporte.

Dessa forma, a expectativa é que a Lei se popularize ainda mais e continue a financiar 
centenas de projetos pelo Brasil.

ANOTAÇÕES
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PARCERIA DO CONANDA 

 O Brasil conta com 5.570 cidades. Considerando dados do IBGE de 2014, 
mais de 50% dos municípios não possui o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Ainda assim, a existência do Fundo não significa necessariamente o 
seu funcionamento.

  O Fundo é um importante mecanismo de transformação social que ainda 
precisa de muita divulgação e conscientização para atingir números mais significativos.

  E a segunda edição desta Cartilha foi desenvolvida em parceria com o 
Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. Capacitar 
e Conselho unem forças no intuito de levar, com clareza de informação, um melhor 
entendimento sobre o funcionamento desse mecanismo.

  Fica aqui nossos agradecimentos a toda a equipe do CONANDA, de forma 
especial à Ana Claudia Mariano de Castro, André José da Silva Lima, Danyel Lima, 
João Bosco de Melo Lima Junior, Thaís Passos e Verena Martins, pelo suporte 
fundamental na revisão do documento e por confiarem no nosso trabalho. Agradecemos 
também à ENGIE Brasil Energia, que viabiliza a existência do Capacitar.

  Nossa intenção é que mais e mais pessoas tenham acesso gratuito  
à informação e consigam, com a leitura desta Cartilha, viabilizar, através dos seus 
Fundos, que cada vez mais recursos sejam destinados as nossas crianças e adolescentes.

Mariana Kadletz 
 INCENTIVE 

“Eduquem as crianças e 
não será necessário castigar os homens.”

Pitágoras
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INTRODUÇÃO

 Está previsto no ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que as crianças e os 
adolescentes gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, prote-
ção integral e que a eles devem ser asseguradas 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, tudo em plenas con-
dições de liberdade e de dignidade.

Em paralelo, conforme dados retirados no 
site da Unicef Brasil, 167 milhões de crianças 
viverão em extrema pobreza em 2030 e 60 
milhões de crianças em idade escolar primária 
estarão fora da escola também em 2030. Além 
disso, 69 milhões de crianças menores de 5 
anos morrerão entre 2016 e 2030.

No primeiro semestre de 2015, o Disque 100 
recebeu, em todo o Brasil, cerca de 42 mil de-
núncias de violência contra crianças e adoles-
centes. Ou seja, ainda estamos negligenciando 

aqueles que dependem de nós para crescer de 
forma sadia e responsável. Esses números nos 
levam para longe da promessa constitucional 
de que estes teriam assegurada a efetivação de 
todos os seus direitos.

O Fundo dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – FDCA, não é a solução de todos 
esses problemas, mas é um caminho. Através 
dele, pessoas físicas e iniciativa privada podem 
assumir, juntamente com o Poder Público, 
essa responsabilidade e cuidado das nossas 
crianças de hoje, garantindo para o dia de 
amanhã um mundo com menos desigualdade 
e maior respeito ao próximo.

E a cartilha do Capacitar, com a novidade 
de sua segunda edição em parceria com o CO-
NANDA, tem por objetivo orientar e auxiliar 
toda a comunidade que dedica a sua vida aos 
cuidados destes pequenos. Desejamos uma 
boa leitura e grande êxito nos seus projetos.

Mariana Kadletz 
INCENTIVE
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O QUE SÃO OS 
FUNDOS DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE?

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), instituído pela Lei Federal nº 8.069, 
de 1990, define, em seu art. 88, como uma 
das diretrizes da política de atendimento, 
a criação de conselhos e a manutenção de 
fundos de âmbitos nacional, distrital, esta-
dual e municipal, vinculados aos respec-
tivos Conselhos dos Direitos da Criança 
e Adolescente. Assim, foi criado o Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente1 (CONANDA), instituído 
pela Lei Federal nº 8.242, de 1991.

Desde 1964 já existe a previsão da cons-
tituição de fundos especiais, por meio da 
Lei n. 4.320/1964. O Fundo Nacional para 
a Criança e o Adolescente (FNCA), por 
sua vez, foi previsto no art. 6º da mesma lei 
que criou o CONANDA, e tem por obje-
tivo captar e aplicar recursos que deverão 
ser destinados a ações de atendimento às 
crianças e aos adolescentes.

O Fundo Nacional tem diversas fontes 
de receitas, como: as contribuições de de-
dução fiscal (parte do imposto de renda de 
pessoas físicas ou jurídicas); recursos do 
orçamento da União; contribuições e resul-
tados de aplicações dos governos e orga-
nismos, tanto estrangeiros quanto interna-
cionais; resultado de aplicações no mercado 
financeiro e outras fontes de recursos.

Este Fundo é gerido pelo CONANDA. 
Caberá aos Estados, Distrito Federal e Mu-

nicípios criarem os seus Conselhos locais, 
assim como os seus respectivos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
a serem geridos por estes conselhos estadu-
ais e municipais.

Já os parâmetros sobre a criação e fun-
cionamento dos Fundos (distrital, muni-
cipais ou estaduais) se darão por meio da 
Resolução do CONANDA nº 137, de 21 de 
janeiro de 2010 (a partir de agora tratada 
como Resolução 137/2010), que já sofreu 
alterações da Resolução 157, de 27 de mar-
ço de 2013 e pela Resolução 194, de 10 de 
julho de 2017. 

O QUE SÃO OS 
CONSELHOS DE 
DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE?

Os Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente são órgãos deliberati-
vos responsáveis por assegurar, na União, 
nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, prioridade para a infância e a 
adolescência. Previstos pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, os conselhos 
formulam e acompanham a execução das 
políticas públicas de atendimento sobre o 
tema. Também é sua atribuição fiscalizar o 
cumprimento da legislação que assegura os 
direitos humanos de meninos e meninas.

Constituídos, de forma paritária, por re-
presentantes do governo e da sociedade 
civil, os conselhos estão vinculados admi-

1. Saiba mais sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) em:  
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/conanda-1
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nistrativamente ao governo do estado ou do 
município, mas têm autonomia para pautar 
seus trabalhos e para acionar Conselhos Tu-
telares, as Delegacias de Proteção Especial 
e as instâncias do Poder Judiciário, como o 
Ministério Público, as Defensorias Públicas 
e os Juizados Especiais da Infância e Juven-
tude, que compõem a rede de proteção aos 
direitos de crianças e adolescentes.

Os Conselhos são constituídos através 
de uma lei, que deve prescrever como eles 
serão compostos e estruturados, a quanti-
dade de membros, competência do Conse-
lho, entre outras questões. Para saber mais 
sobre os parâmetros para criação e funcio-
namento dos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, consulte a Reso-
lução 105/2005 do CONANDA.

Entre outras atribuições, cabe ao Conse-
lho dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, em relação aos Fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FDCA), con-
forme art. 9 da Resolução 137/2010:

• elaborar e deliberar sobre a política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;
• promover diagnósticos relativos à situ-
ação da infância e da adolescência bem 
como do Sistema de Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente no âmbito de 
sua competência;
• elaborar planos de ação anuais ou plu-
rianuais, contendo os programas a serem 
implementados no âmbito da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente, 
e as respectivas metas, considerando os 
resultados dos diagnósticos realizados e 
observando os prazos legais do ciclo or-
çamentário; 
• elaborar anualmente o plano de aplica-
ção dos recursos do Fundo e também mo-
nitorar e avaliar a aplicação destes recursos;

• elaborar editais, fixando os procedi-
mentos e critérios para a aprovação de 
projetos a serem financiados com recur-
sos do Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, e tornar público os pro-
jetos selecionados nos editais;
• monitorar e fiscalizar os programas, 
projetos e ações financiadas com os re-
cursos do Fundo;
• desenvolver atividades relacionadas à 
ampliação da captação de recursos para 
o Fundo; e
• mobilizar a sociedade para participar 
no processo de elaboração e implemen-
tação da política de promoção, prote-
ção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, bem como 
na fiscalização da aplicação dos recur-
sos do Fundo dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.

Os Conselhos também devem, confor-
me art. 23 da Resolução 137/2010, divul-
gar amplamente as suas ações, como por 
exemplo: ações prioritárias, prazos para 
apresentação de projetos, relação dos pro-
jetos aprovados, as receitas previstas no 
orçamento do Fundo para o exercício e 
os mecanismos de monitoramento, ava-
liação e fiscalização dos projetos benefi-
ciados. Sobre a temática dos projetos, é 
facultado aos Conselhos chancelar pro-
jetos mediante edital específico, fixando 
um percentual (de no mínimo 20%) de 
retenção de recursos captados para cada 
projeto autorizado.

Lembrando que cabe aos estados e mu-
nicípios compor os seus próprios Con-
selhos. Para obter mais informações so-
bre o Conselho Nacional – CONANDA, 
acesse o sítio dos Direitos da Criança  
(www.direitosdacrianca.gov.br) ou do Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) www.mdh.gov.br.
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COMO CRIAR UM 
FDCA?

A Resolução 137/2010 do CONANDA 
dispõe sobre os parâmetros para a criação 
e o funcionamento dos Fundos dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente, nacional, 
distrital, estadual ou municipal, que, como 
já mencionado, deverão ser vinculados 
aos respectivos Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Os Fundos deverão ser criados por leis 
propostas pelo Poder Executivo, e aprova-
das pelo Poder Legislativo das respectivas 
esferas de governo: federal, estadual, distri-
tal ou municipal.

Em regra, o Fundo deverá ser instituído 
pela mesma Lei que criar o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, res-
salvados os casos em que, criado o Con-
selho, ainda não tenha sido instituído o 
Fundo. Ou seja, não existe Fundo sem que 
haja, previamente, um Conselho.

A Lei que instituir o Fundo deverá expli-
citar suas fontes de receitas, seus objetivos 
e finalidades, e determinar sua vinculação 
ao respectivo Conselho, fixando prazo li-
mite para a sua regulamentação pelo Poder 
Executivo local.

O Poder Executivo, por sua vez, em acor-
do com o Conselho dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, deverá providenciar 
a regulamentação do Fundo, detalhando o 
seu funcionamento por meio de Decreto 
ou meio legal equivalente.

Os Fundos também estão sujeitos ao 
controle interno do Poder Executivo, Con-
selhos de Direito, quando houver no Mu-
nicípio, da Secretaria de Transparência, e 
ao controle externo do Poder Legislativo, 
Tribunal de Contas e do Ministério Públi-
co (vide art. 22 e seguintes da Resolução 
137/2010). Além disso, se o Conselho veri-
ficar que houve suposta irregularidade no 
Fundo deve apresentar uma representação 
ao Ministério Público.

Enfim, as demais normas que deverão 
ser seguidas encontram-se todas na Reso-
lução 137/2010, que deverá ser observa-
da durante todo o processo de criação do 
Fundo e do Conselho.

CNPJ E CONTA BANCÁRIA DO 
FUNDO

A Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de 
maio de 2016, da Receita Federal do Brasil, 
deixa claro que os fundos públicos são obri-
gados a se inscrever no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ (vide art. 4º, 
X) e manter a sua situação cadastral ativa. 
Também é obrigatório ter no “nome empre-
sarial” ou “nome de fantasia” expressão que 
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estabeleça claramente a condição de Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FDCA).

É necessário também que o Conselho 
tenha o seu Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) condizente com o municí-
pio de localização do fundo, a sua natureza 
jurídica de fundo público. 

É importante mencionar que houve, uma 
mudança no código jurídico de fundo públi-
co, isto é,  o código 120-1 deixou de existir 
e em substituição a ele foram criados 3 có-
digos distintos: 

• 131-7 (Fundo Público da Administração 
Direta Federal), 
• 132-5 (Fundo Público da Adminis-
tração Direta Estadual ou do Distrito 
Federal), e 
• 133-3 (Fundo Público da Administra-
ção Direta Municipal). 

É importante mencionar que essa regra 
passa a ser utilizada a partir do dia 20 de 
maio de 2019. Dessa forma, todos os fun-
dos que estavam cadastrados com a nature-
za 120-1, a RFB automaticamente já fez a 
sua alteração, não havendo necessidade de 
alteração do CNPJ. Já os novos cadastros 
deverão cadastrar-se considerando os códi-
gos supracitados. 

Caso algum Fundo se identifique com 
classificação errônea daquela que julgar 
correta, ele poderá providenciar uma soli-
citação, via Coletor Nacional-REDESIM, 
com o evento 225 e a data de constituição 
do CNPJ, para o código NJ que julgar mais 
correto. 

Vale lembrar que todo procedimento de re-
gularização do CNPJ é feito junto à Receita 
Federal do Brasil, e não junto ao CONAN-
DA/MMFDH. Por isso, procure a Delega-
cia Regional da Receita na sua localidade.

A conta bancária deve ser aberta pelo res-
pectivo órgão ao qual o Fundo está vincula-
do, em um banco público (estabelecimento 
oficial de crédito).

Os recursos do Fundo devem ter um regis-
tro próprio, de modo que a disponibilidade 
de caixa, receita e despesa, fique identifica-
da de forma individualizada e transparente. 
Nesse sentido, o Fundo deve ter uma conta 
bancária específica destinada à movimenta-
ção das suas receitas e despesas.

O titular da conta é o próprio Fundo en-
quanto pessoa jurídica (CNPJ), mas a sua 
movimentação deverá ser feita pelo seu or-
denador de despesas, ou seja, um servidor 
público vinculado ao órgão responsável pela 
administração do Fundo.

Dessa forma, é importante que fique claro 
que o Fundo não poderá utilizar o CNPJ da 
Prefeitura para praticar os seus atos ou ainda 
para receber recursos financeiros. Caso apa-
reça no seu cadastro a informação “motivo 
mapeado: favorecido incompatível”, isso sig-
nifica que a conta bancária informada não 
está vinculada ao CNPJ específico do Fun-
do, ou seja, existe uma incompatibilidade no 
que se refere à titularidade da conta. Nesse 
caso, o Fundo deverá criar a conta específi-
ca e informa-la, atualizando o seu cadastro.

GESTOR DO FUNDO

Compete ao Conselho de Direitos da Crian-
ça e do Adolescente definir as diretrizes para 
a utilização dos recursos do Fundo, contudo, 
a sua gestão, no que se refere à ordenação de 
despesas, compete ao órgão do Executivo 
responsável pela sua administração.

O Poder Executivo deverá nomear um 
gestor, que terá entre suas funções coorde-
nar a execução do Plano de Aplicação dos 
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recursos, plano este que deverá ser elabora-
do e aprovado pelo Conselho.

Além disso, o Gestor também será respon-
sável, entre outras funções inerentes ao car-
go (vide art. 21 da Resolução 137/2010), por:

 π executar e acompanhar o ingresso de 
receitas e o pagamento das despesas do 
Fundo, além de emitir empenhos, cheques 
e ordens de pagamento destas despesas;
 π fornecer o comprovante de doação/

destinação ao contribuinte, contendo a 
identificação do órgão do Poder Execu-
tivo, endereço e número de inscrição no 
CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o n° de 
ordem, nome completo do doador/desti-
nador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, 
valor efetivamente recebido, local e data, 
devidamente firmado em conjunto com o 
Presidente do Conselho, para dar a quita-
ção da operação;
 π encaminhar à Secretaria da Receita Fe-

deral a Declaração de Benefícios Fiscais 
(DBF), por intermédio da Internet, até o 
último dia útil do mês de março, em rela-
ção ao ano calendário anterior;
 π comunicar obrigatoriamente aos contri-

buintes, até o último dia útil do mês de 
março, a efetiva apresentação da Decla-
ração de Benefícios Fiscais (DBF), onde 
deve constar o nome ou razão social, 
CPF do contribuinte ou CNPJ, data e va-
lor destinado;
 π apresentar, trimestralmente ou quando 

solicitada pelo Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, a análise e ava-
liação da situação econômico-financeira 
do Fundo, através de balancetes e relató-
rios de gestão;
 π manter arquivados, pelo prazo previsto 

em lei, os documentos comprobatórios 
da movimentação das receitas e despesas 
do Fundo, para fins de acompanhamento 
e fiscalização.

Por fim, cabe ao gestor, no desempenho 

da sua função, sempre observar o prin-
cípio da prioridade absoluta à criança e 
ao adolescente.

FONTES DE RECEITA DO FUNDO

Conforme o art. 10 da Resolução 
137/2010, os Fundos poderão ter receitas 
provenientes de:

I - recursos públicos que lhes fo-
rem destinados, consignados no 
Orçamento da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municí-
pios, inclusive mediante transferên-
cias do tipo “fundo a fundo” entre 
essas esferas de governo, desde que 
previsto na legislação específica;
II - doações de pessoas físicas e ju-

rídicas, sejam elas de bens materiais, 
imóveis ou recursos financeiros;
III - destinações de receitas dedu-

tíveis do Imposto de Renda, com in-
centivos fiscais, nos termos do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente 
e demais legislações pertinentes;
IV - contribuições de governos es-

trangeiros e de organismos interna-
cionais multilaterais; 
V - o resultado de aplicações no 

mercado financeiro, observada a le-
gislação pertinente; e
VI - recursos provenientes de 

multas, concursos de prognós-
ticos, dentre outros que lhe fo-
rem destinados.

Os recursos do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente só podem ser uti-
lizados para despesas que se identifiquem 
diretamente com a realização de seus objeti-
vos (vide art. 16 da Resolução 137/2010). A 
exceção é para situações de emergência ou 
estado de calamidade pública que estejam 
previstas em lei, e precisam de aprovação 
prévia do plenário do respectivo Conselho.

CARTILHA FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



WWW.CAPACITAR.VC94

CADASTRO DOS FUNDOS NO 
MINISTÉRIO DA MULHER, 
DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS (MMFDH)

O cadastro dos Fundos (distrital, es-
taduais ou municipais) deve ser realiza-
do pelo responsável pelo fundo junto ao 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH). Ele consis-
te na sistematização de informações sobre 
os Fundos da Criança e do Adolescente em 
todo o Brasil. Essas informações são colhi-
das pelo referido Ministério por intermédio 
de um formulário que está disponível no 
link https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/
crianca-e-adolescente/cadastramento-de-fundos

Para que o cadastro seja realizado, é ne-
cessário informar os seguintes itens em re-
lação ao Conselho:

 π Dados institucionais: UF e nome 
do Município
 π Dados Institucionais do Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: Se-
cretaria ou órgão de vinculação
 π Endereço e CEP, número, bairro/loca-

lidade
 π Telefones e e-mail

Caso o Município já possua Fundo, in-
formar: 

 π CNPJ do Fundo dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (serão aceitos fundos 
com CNPJ de natureza jurídica 131-7, 
132-5, e 133-3), tendo em vista a extinção 
do código 120-1
 π Banco de conta vinculada ao Fundo 

(Os fundos devem possuir conta aberta 
em instituição financeira pública, vincu-
lada ao CNPJ do fundo) 
 π Número da conta vinculada ao Fundo 

(As contas devem ser inseridas sem códi-
go de operação e sem hífen)
 π Titular da conta (deve obrigatoriamen-

te ser o próprio fundo, não pode ser pes-
soa física)
 π Nome e CPF do(a) Gestor(a) do Fundo 

(O(a) gestor(a) responsáevel deve ser ser-
vidor(a) público designado pelo executi-
vo municipal ou estado) 
 π Número e ano da lei estadual, distrital 

ou municipal que criou o Fundo 
 π Dados pessoais do respondente (nome, 

telefone, e-mail e Estado) 

Os dados informados devem possibilitar 
o cadastramento dos fundos como credo-
res no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (Siafi).

Destaca-se que a veracidade das informa-
ções constantes no cadastro é de respon-
sabilidade dos gestores responsáveis pelo 
respectivo Fundo. 

É de responsabilidade do MMFDH, o 
envio das informações prestadas para a 
Receita Federal do Brasil, que irá , a par-
tir da legislação pertinentes, verificar se o  
Fundo é considerado apto ou inapto ao re-
cebimento de doações.

Ou seja, o cadastro é imprescindível para 
que seja possível identificar quais Fundos 
estão aptos a receber doações dedutíveis do 
Imposto de Renda no momento da declara-
ção. Além disso, esse procedimento cadastral 
também visa oferecer ao contribuinte-doador 
maior segurança e transparência, na medida 
em que o Fundo destinatário da doação está 
em regularidade certificada pelo fisco.

Organizações que sejam beneficiadas por 
recursos dos Fundos não precisam realizar 
o cadastro, que é destinado somente aos 
Fundos. Quando o fundo não é conside-
rado apto a Receita Federal informa o erro 
do cadastro ao MMFDH que dá ampla pu-
blicidade por meio do seu portal. 



  95

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO 
FUNDO 

Uma vez que o Fundo esteja cadastrado 
no MMFDH, não há necessidade de reca-
dastra-lo todo ano. No entanto, se houver 
alguma alteração nos dados cadastrais ou 
inconsistências apontadas pela Receita Fe-
deral, é necessário atualizar as informações-
no Formulário que trata sobre o cadastra-
mento dos Fundos Estaduais e Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Uma forma do Fundo verificar se está 
regular ou não, é através da verificação da 
sua situação na lista que é, todos os anos, 
disponibilizada no sítio do MMFDH. Ali 
constará a relação integral de todos os Fun-
dos, informando a sua situação cadastral 
de forma individualizada, informando se 
este está com situação regular, com pro-
blema cadastral no CNPJ ou com proble-
mas bancários.

 QUE TIPO DE 
PROJETO PODE SER 
APRESENTADO AO 
FCDA?

Cada Fundo, seja ele federal, distrital, 
estadual ou municipal, deve conter na sua 
regulamentação as diretrizes para os pro-
jetos que poderão ser apresentados para 
receber os recursos do FDCA.

Esses valores devem ser utilizados para 
financiar ações governamentais e não go-
vernamentais voltados a promoção, pro-
teção e defesa  dos direitos das crianças 
e dos adolescentes. A Resolução 137/2010 
explica, em seu artigo 15, para quais ações 
deverão ser destinados os recursos do 
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Fundo. São elas:
• desenvolvimento de programas e servi-
ços complementares ou inovadores, por 
tempo determinado, não excedendo a 3 
(três) anos, da política de promoção, pro-
teção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente;
•   acolhimento, sob a forma de guar-
da, de criança e de adolescente, órfão ou 
abandonado, na forma do disposto no 
art. 227, § 3º, VI, da Constituição Fede-
ral e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 
1990, observadas as diretrizes do Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defe-
sa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária;
•   programas e projetos de pesquisa, de 
estudos, elaboração de diagnósticos, sis-
temas de informações, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas de pro-
moção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;
•   programas e projetos de capacitação 
e formação profissional continuada dos 
operadores do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
•   desenvolvimento de programas e 
projetos de comunicação, campanhas 
educativas, publicações, divulgação das 
ações de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; e
•   ações de fortalecimento do Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com ênfase na mobilização 
social e na articulação para a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

Ou seja, ao apresentar um projeto, verifi-
que se ele se encaixa em um dos propósitos 
acima elencados, e se não contraria dispo-

sições previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Além disso, faça a leitura 
das normas do Conselho para o qual será 
apresentado o seu projeto.

Vale ressaltar que os projetos oriundos 
de Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
são regulamentados pelo Marco Regulató-
rio das Organizações da Sociedade Civil 
(MROSC), Lei 13.019 de 31 de julho de 
2014, o qual estabelece o regime jurídico 
das parcerias entre a administração públi-
ca e as organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a con-
secução de finalidades de interesse público 
e recíproco, mediante a execução de ativi-
dades ou de projetos previamente estabele-
cidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fo-
mento ou em acordos de cooperação.

VEDAÇÕES AO USO DE RECURSOS 
DO FDCA

Toda a transferência de recursos deve ter 
a deliberação prévia do respectivo Conse-
lho. Além disso, existem vedações para a 
utilização dos recursos dos Fundos para a 
Criança e o Adolescente, conforme o art. 
16 da Portaria 137/2010. Nesse sentido, não 
poderão ser apresentados projetos para:

 π pagamento, manutenção e funciona-
mento do Conselho Tutelar, bem como 
para manutenção e funcionamento dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente;
 π o financiamento das políticas públicas 

sociais básicas, em caráter continuado, e 
que disponham de fundo específico;
 π despesas que não sejam compatíveis 
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com os objetivos do respectivo Fundo.

Sendo assim, os projetos não pode-
rão versar sobre os itens acima dispostos. 
Além disso, reitera-se que a organiza-
ção da sociedade civil  deve estar atenta 
à norma do Fundo para o qual o projeto 
será apresentado.

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
AFINS

O uso da verba do Fundo para investi-
mentos em aquisição, construção, reforma, 
manutenção e/ou aluguel de imóveis públi-
cos e/ou privados, ainda que de uso exclu-
sivo da política da infância e da adolescên-
cia, era vedada pela Resolução 137/2010, de 
forma expressa, através do art. 16, inciso V.

No ano de 2017, porém, a Resolução 
194/2017, através da inclusão do parágrafo 
segundo no art. 16, explica que “os con-
selhos estaduais, municipais e distrital dos 
direitos da criança e do adolescente pode-
rão afastar a aplicação da vedação prevista 
no inciso V do parágrafo anterior por meio 
de Resolução própria, que estabeleça as 
formas e critérios de utilização dos recur-
sos, desde que para uso exclusivo da políti-
ca da infância e da adolescência, observada 
a legislação de regência”.

Ou seja, a proibição prevista no art. 16, 
inciso V antes era uma obrigatoriedade 
imposta pela Resolução 137/2010, e agora 
passa a ser uma definição de cada Conse-
lho, já que a Resolução federal agora per-
mite o uso do recurso com aquisição, re-
forma, manutenção e afins.

Porém, é necessário que o respectivo 
Conselho crie uma resolução própria, es-
tabelecendo as formas e os critérios de 
utilização dos recursos nestes casos. No-
vamente, o uso tem que ser exclusivo para 
a política da infância e adolescência, como 
é esperado para toda a utilização dos re-
cursos de qualquer Fundo dos direitos da 
Criança e do Adolescente.

Destaca-se que a Resolução 194 guarda 
consonância com o MROSC, que prevê 
em seu art. 46º, inciso IV, a aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes es-
senciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que 
necessários à instalação dos referidos equi-
pamentos e materiais.

COMO APRESENTAR 
UM PROJETO

 Cada Conselho e cada Fundo, seja ele 
nacional, distrital, estadual ou municipal, 
apresentarão necessidades diferenciadas 
para projetos encaminhados ao FDCA. No 
entanto, algumas normas padrão de apre-
sentação de projetos poderão ser observa-
das, conforme será sugerido a seguir.

QUEM PODE APRESENTAR UM 
PROJETO

Entidades governamentais e não governa-
mentais poderão propor projetos com base 
em edital de chamamento público ou seleção 
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de órgãos do poder público das esferas Fede-
ral, Estadual, do Distrito Federal e Municipal 
por meio de Busca Ativa.

CADASTRO DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO

Antes de apresentar um projeto, prova-
velmente será indispensável o cadastramen-
to da Entidade no Conselho. Certifique-se 
sobre quais são os documentos e requisitos 
necessários. 

É importante que a Entidade tenha relação 
com as atividades propostas pelo FDCA; 
possua inscrição no CNPJ – Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas; tenha regulari-
dade fiscal (certidões negativas em dia); e 
possua em ordem o seu ato constitutivo e 
demais documentos (estatuto social, ata de 
eleição e posse da atual diretoria). Os dados 
e documentos dos representantes legais da 
entidade também devem estar em dia.

Também é provável que seja solicitado 
um currículo com as atividades desempe-
nhadas nos últimos anos. Por fim, a En-
tidade precisa possuir uma conta bancária 
própria, para que posteriormente possa re-
ceber os recursos para o seu projeto.

MARCO REGULATÓRIO

A Lei Federal 13.019/2014, mais conhe-
cida como Marco Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil, estabelece novas 
regras para a realização de parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil, trazendo ao ordena-
mento jurídico, a mútua cooperação, como 
requisito para consecução de projetos e ati-
vidades de interesse público.

A lei também instituiu novos instrumen-
tos jurídicos para a formalização das par-
cerias, que são Termo de Colaboração, Ter-
mo de Fomento e Acordo de Cooperação.

Desta forma, para a realização de parcerias 
entre os Fundos e as Organizações da Socie-
dade Civil é necessário observância da Lei 
Federal, desde a elaboração do edital de cha-
mamento público, formalização da parceria e 
procedimentos de prestações de contas.

Também é necessária a observância ao 
instituto do Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social, para que a Administra-
ção Pública consulte a sociedade civil or-
ganizada, movimentos sociais e cidadãos, 
quanto a apresentação de propostas para o 
poder público, para que este avalie a possi-
bilidade de realização de chamamento pú-
blico objetivando a celebração de parceria.

E para realizar o processo de seleção das 
Organizações da Sociedade Civil, o poder 
público deverá lançar edital de chamamento 
público estabelecendo as regras para a par-
ticipação das Organizações interessadas.

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Exceto nas hipóteses previstas na Lei 
13.019/2014, a celebração de termo de co-
laboração ou de fomento será precedida de 
chamamento público voltado a selecionar 
organizações da sociedade civil que tornem 
mais eficaz a execução do objeto. Os pro-
jetos serão apresentados, baseado em uma 
real necessidade de atendimento voltado as 
crianças e adolescentes, com foco nas dire-
trizes, linhas de apoio e resultados espera-
dos definidos pelos conselhos de direitos.
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Mas atenção: caso a despesa seja execu-
tada por entidades públicas as regras serão 
diferenciadas do que as regras das entida-
des privadas.

No caso do governo federal, os projetos 
são recepcionados, selecionados e celebra-
dos por meio da plataforma eletrônica SI-
CONV (Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse). Essa plataforma per-
mite que o chamamento público e todas as 
suas fases sejam realizadas por meio eletrô-
nico. Os estados e municípios têm seus pró-
prios instrumentos de seleção de projetos.

O chamamento público poderá ser dis-
pensado, nos casos do art. 30, inciso I ao VI 
da Lei 13.019/2014, nas seguintes situações:

• no caso de urgência decorrente de pa-
ralisação ou iminência de paralisação de 
atividades de relevante interesse público, 
pelo prazo de até cento e oitenta dias;
• nos casos de guerra, calamidade públi-
ca, grave perturbação da ordem pública 
ou ameaça à paz social;
• quando se tratar da realização de pro-
grama de proteção a pessoas ameaçadas 
ou em situação que possa comprometer 
a sua segurança;
• no caso de atividades voltadas ou vin-
culadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil pre-
viamente credenciadas pelo órgão ges-
tor da respectiva política.  

Outra possibilidade é quando o chama-
mento público é considerado inexigível, 
quando não existe possibilidade de compe-
tição entre organizações. Isso ocorre quan-
do a natureza da parceria que é necessária 
só poderá ser atendida por uma única enti-
dade. Essa previsão está no art. 31, incisos 
I e II da mesma Lei Federal.

Salienta-se que o Edital de Chamamento 
Público, embora deva observar os regra-
mentos do MROSC, é autônomo para defi-
nir regras específicas no âmbito da política 
pública e da concorrência, como critérios 
de julgamento, metodologia de pontuação, 
linhas de apoio, previamente aprovadas pe-
los conselhos de direitos, e outros que se 
mostrarem necessários.

O QUE É CHANCELA

Conforme está escrito no §1º do art. 13 
da Resolução 137/2010, a “chancela deve 
ser entendida como a autorização para cap-
tação de recursos aos Fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente destinados a 
projetos aprovados pelos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente”.

E essa captação deve ser realizada pela 
instituição proponente, para o financia-
mento do seu respectivo projeto, previa-
mente aprovado pelo Conselho.

Essa possibilidade não é uma obrigação, 
sendo facultado aos Conselhos chancelar 
projetos, desde que através de edital espe-
cífico para tal finalidade.

Nesses casos, haverá um percentual de 
retenção do recurso captado. A Resolução 
estipula que este percentual deverá ser fi-
xado pelo Conselho, sempre para a reten-
ção de, no mínimo, 20% por projeto au-
torizado, mas os percentuais podem variar 
dependendo da regulamentação do Fundo.

O tempo de duração entre a aprovação 
do projeto e a captação dos recursos não 
deverá ser superior a 2 (dois) anos. E uma 
vez que este prazo tenha se esgotado, ha-
vendo interesse da instituição proponente, 
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6. Justificativa: esse é o momento de 
justificar a importância do seu projeto, 
como por exemplo, porque ele é im-
portante para as crianças e adolescen-
tes, ou ainda, porque o uso do FDCA 
é necessário;
7. Público alvo beneficiado: faixa etária, 
classe social, etc;
8. Número de beneficiários: a informa-
ção dos beneficiários (diretos e indire-
tos) é importante para que se possa men-
surar o custo/benefício do projeto;
9. Cronograma do projeto: demonstre 
quais as etapas de trabalho que serão rea-
lizadas para que o objetivo seja atingido;
10. Outras informações ou documentos 
anexos. Junte tudo o que entender que 
possa engrandecer o seu projeto;
11. Descrição da realidade objeto da par-
ceria, devendo ser demonstrado o nexo 
com a atividade ou o projeto e com as 
metas a serem atingidas;
12. Forma de execução das ações, indi-
cando, quando cabível, as que demanda-
rão atuação em rede;
13. Descrição de metas quantitativas e 
mensuráveis a serem atingidas;
14. Definição dos indicadores, docu-
mentos e outros meios a serem utili-
zados para a aferição do cumprimento 
das metas;
15. Previsão de receitas e a estimativa 
de despesas a serem realizadas na exe-
cução das ações, incluindo os encargos 
sociais e trabalhistas e a discriminação 
dos custos indiretos necessários à execu-
ção do objeto;
16. Valores a serem repassados mediante 
cronograma de desembolso; e as ações 
que demandarão pagamento em espécie, 
quando for o caso.

Por fim, vale lembrar que o projeto deve 
estar em total consonância com o ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente e com 
tudo o que já foi explanado nesta Cartilha.

o projeto poderá ser submetido a um novo 
processo de chancela.

Enfim, caso não tenha ocorrido captação 
de valor o suficiente, a chancela não obriga 
o financiamento do projeto através do Fun-
do dos Direitos da Criança e Adolescente.

PLANO DE TRABALHO 
(PROJETO) 

Assim, uma vez que a Organização da 
Sociedade Civil cumpra todos os requisitos 
necessários para a participação do chama-
mento, o que deverá ser verificado pos-
teriormente pelo poder público, caberá à 
Proponente apresentar o seu projeto, junta-
mente com toda a documentação exigida.

As informações que serão solicitadas 
para o Plano de Trabalho irão variar de-
pendendo do Fundo, da sua normativa e 
também do teor do chamamento, mas em 
todos os casos deverão seguir os preceitos 
mínimos estipulados pela Lei 13.019/2014 
e Decreto 8.726/2016 ou por legislação vi-
gente na época. Por estes motivos, elenca-
mos as principais informações que comu-
mente são necessárias para a apresentação 
de um projeto. São elas:

1.Dados da entidade, representante legal 
e pessoa responsável pelo projeto, com 
telefone e e-mail para contato;
2. Nome e resumo do projeto;
3. Período de execução, preferencial-
mente mensurado por número de dias 
e meses;
4. Local (estado, cidade, bairro, re-
gião) onde as ações do projeto se-
rão desenvolvidas;
5. Objetivo geral (qual o principal resul-
tado e finalidade que o projeto pretende 
alcançar) e objetivos específicos (ações 
que serão realizadas para atingir o obje-
tivo geral);
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DICAS 

 π Os materiais de divulgação dos proje-
tos que receberam o financiamento do 
Fundo deve fazer referência ao Conse-
lho e ao Fundo como fonte pública de 
financiamento (vide art. 24 da Resolu-
ção 137/2010).
 π Para que um projeto seja executado 

por uma Organização da Sociedade Ci-
vil haverá a celebração de uma parce-
ria, sempre respeitando a Lei do Mar-
co Regulatório.
 π Quando os projetos forem financia-

dos através de editais, a regra a ser se-
guida pelo proponente é a que consta 
no edital.

QUEM PODE DOAR 
AO FDCA?

A doação ao Fundo pode ser feita por qual-
quer pessoa, seja ela física ou jurídica. Essa 
doação pode ser através de dinheiro (recur-
sos financeiros), bens materiais ou imóveis. 
Não existe limites para estas doações. Porém, 
nesse caso, não há possibilidade de dedu-
ção fiscal.

Já o art. 260 do ECA trata das doações 
que poderão ser integralmente deduzidas 
do Imposto de Renda. Nessa hipótese, po-
derão doar pessoas físicas ou jurídicas, ob-
servados os requisitos a seguir dispostos.

PESSOA FÍSICAS: Somente as pessoas 
físicas que façam a opção pela declaração 
COMPLETA do Imposto de Renda. Nes-
se caso o valor da dedução é de até 6% do 
IRPF devido, dentro do exercício fiscal da 
incidência do imposto.

No caso das Pessoas Físicas, o limite de de-
dução de 6% abarca todas as doações incen-
tivadas aos Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Fundos do Idoso, Lei Rou-
anet, Lei do Audiovisual e Lei de Incentivo 
ao Esporte. Ou seja, cabe ao doador escolher 
qual ou quais mecanismos serão beneficiados 
com a sua doação. Os programas do Ministé-
rio da Saúde, PRONAS/PCD e PRONON, 
possuem percentuais próprios (de 1% cada), 
que não concorrem com o FDCA.

A Receita Federal disponibiliza um si-
mulador para as pessoas físicas calcularem 
o seu Imposto de Renda mensal ou anual. 
Veja o site http://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?-
tipoSimulador=A

O Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente por muito tempo foi o único 
mecanismo dentre os acima citados, que 
permite a doação, para os contribuintes 
pessoas físicas, no momento da Declaração 
de Ajuste Anual (DAA). Porém, no valor 
de até 3% sobre o imposto devido.

A partir de 2020, porém, os Fundos do 
Idoso também poderão deduzir até 3% so-
bre o imposto de renda pessoa física apurado 
no momento da declaração. Porém, confor-
me a legislação que trouxe a mudança (Lei 
13.797/2019), a dedução não exclui ou reduz 
outros benefícios ou deduções em vigor. Des-
sa forma, o benefício concedido aos Fundos 
do Idoso não concorrerá com os Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

PESSOAS JURÍDICAS: Poderão ser 
doadoras todas as pessoas jurídicas legal-
mente instituídas no Brasil, que mante-
nham suas obrigações fiscais e legais em 
dia, desde que façam a opção de pagamen-
to do seu Imposto de Renda com base no 
LUCRO REAL. Aqui, o valor da dedução 
será de até 1% do IRPJ devido, devendo 
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a doação ser realizada dentro do exercício 
fiscal da incidência do imposto. A doação 
aos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente não exclui nem reduz a dedu-
ção de outras destinações para Fundos do 
Idoso (1%), Lei Rouanet e Lei do Audio-
visual (4%), Lei de Incentivo ao Esporte 
(1%), PRONAS/PCD (1%) e PRONON 
(1%).

Sobre a doação de pessoa jurídica, vale uma 
observação. Quando foi instituído o Fundo 
do Idoso, o benefício concorria com as do-
ações ofertadas ao Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Porém, em 2012, 
a Lei 12.594/2012, em seu art. 88, deu nova 
redação para a Lei que instituiu o Fundo do 

Idoso, retirando a menção de concorrência. 
Dessa forma, atualmente, os percentuais de 
dedução dos benefícios não mais concorrem.

E quem está obrigado ao regime de tribu-
tação do lucro real? Essa definição é dada 
por meio do art. 14 da Lei n. 9.718, de 27 
de novembro de 1998. Conforme essa lei, 
estão obrigadas à apuração do lucro real as 
pessoas jurídicas:

• cuja receita total, no ano-calendá-
rio anterior seja superior ao limite de 
R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões 
de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 
(doze) meses; 
• cujas atividades sejam de bancos comer-
ciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imo-
biliário, sociedades corretoras de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribui-
doras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de se-
guros privados e de capitalização e enti-
dades de previdência privada aberta;
• que tiverem lucros, rendimentos ou ga-
nhos de capital oriundos do exterior;
• que, autorizadas pela legislação tributá-
ria, usufruam de benefícios fiscais relati-
vos à isenção ou redução do imposto;
• que, no decorrer do ano-calendário, te-
nham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2º 
da Lei nº 9.430, de 1996;
• que explorem as atividades de presta-
ção cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, ges-
tão de crédito, seleção e riscos, adminis-
tração de contas a pagar e a receber, com-
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pras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring).
• que explorem as atividades de securiti-
zação de créditos imobiliários, financei-
ros e do agronegócio.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A captação de recursos pode ser feita pelo 
próprio Fundo ou pelas Entidades benefici-
árias dos recursos (na modalidade de chan-
cela, já explicada nesta cartilha). Em ambos 
os casos o doador irá realizar o aporte dire-
tamente na conta bancária do Fundo.

No caso da chancela, todos ganham. 
A Entidade, que vê o seu projeto sendo 
viabilizado, o Fundo, que irá receber um 
percentual sobre o valor captado pela Enti-
dade, e também o investidor, que normal-
mente prefere destinar a sua doação para 
um projeto de sua livre escolha.

Uma dica para os Fundos ou organiza-
ções, na busca da captação de recursos é 
obter, no site do Ministério da Cidadania 
(Secretarias de Cultura e Esporte) ou do 
Ministério da Saúde, a lista das empresas 
que estão destinando seus impostos para a 
Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e 
para os Programas PRONAS/PCD e PRO-
NON. Isso porque todos os incentivadores 
destes mecanismos são empresas tributa-
das pelo lucro real, e também são doadores 
em potencial para os Fundos da Criança e 
do Adolescente.

É importante lembrar que o doador po-
derá estar localizado em qualquer parte do 
território nacional, já que a dedução é sobre 

um imposto federal. Ou seja, o percentu-
al do imposto doado poderá ser destinado 
para o Fundo Nacional, distrital, ou para 
um fundo municipal ou estadual de qual-
quer região do país, independente da sede 
ou residência do contribuinte.

COMO FAZER AS DOAÇÕES 
DENTRO DO EXERCÍCIO FISCAL

As pessoas físicas que fizerem suas do-
ações dentro do exercício fiscal, poderão 
fazê-lo no limite de até 6% do seu imposto 
de renda devido (o que não se confunde 
com imposto a pagar).

Já as pessoas jurídicas tributadas pelo 
lucro real, poderão fazer as suas doações 
no limite de 1% do imposto de renda de-
vido, porém, são obrigadas a realizarem os 
aportes dentro do exercício fiscal da inci-
dência do imposto. A Instrução Normativa 
nº 267/2002 da Receita Federal do Brasil 
dispõe que a pessoa jurídica poderá dedu-
zir do imposto devido em cada período 
de apuração o total das doações efetuadas 
aos Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, desde que devidamente com-
provadas, vedada a dedução como despe-
sa operacional.

Esses aportes serão realizados através de 
depósito ou transferência, diretamente na 
conta bancária do respectivo Fundo, ou 
por outro meio disponibilizado, como bo-
leto bancário, por exemplo. 

Para fins de comprovação, a pessoa jurí-
dica deverá registrar em sua escrituração os 
valores doados, bem como manter em boa 
guarda a documentação correspondente.
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No caso do Fundo Nacional para a Crian-
ça e o Adolescente, por exemplo, as doações 
podem ser feitas mediante GRU (Guia de 
Recolhimento da União), conforme dis-
ponibilizado no site do Tesouro Nacional, 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosi-
te/gru_simples.asp, da seguinte forma:

• Digitar 307001 na unidade gestora;
• Em gestão informar 00001;
• Informar o código de recolhimento: 
28843-8 – Transferência de Pessoas, para 
pessoa física e 28841-1 – Transferências de 
Instituições Privadas, para pessoa jurídica; 
• Clicar em Avançar;
• Número de referência – pode ser qual-
quer um (sugestão: CPF ou CNPJ – so-
mente números);
• Competência: no formato mm/aaaa;
• Vencimento: no formato dd/mm/aaaa 
(essa data deve ser igual ou maior que a 
data do recolhimento);
• CPF ou CNPJ do contribuinte 
(doador);
• Nome do recolhedor – corresponde ao 
CPF ou CNPJ informado;
• Valor principal – é o valor da doação;
• Pular para o campo do valor total – 
igual ao valor doado;
• Clicar em Emitir GRU, que deve ser re-
colhida no Banco do Brasil.

Se o contribuinte não for cliente do Banco 
do Brasil, poderá efetuar o pagamento por 
meio de DOC ou TED, que deverá ser pre-
enchido com as seguintes informações:

• Banco: 001 (Banco do Brasil) - Agência: 
1607-1 - Conta-Corrente: 170500-8;
• Favorecido: código identificador de 
16 dígitos, composto pelo código da 
Unidade Gestora (307001) + códi-
go da Gestão (00001) + código de re-
colhimento sem o DV (28843 – PF 
ou 28841 – PJ) = 3070010000128843 

ou 3070010000128841;
• CNPJ do FNCA: 19.091.798/0001-52
• Para os contribuintes que desejam reali-
zar doações aos Fundos Distrital, Estadu-
ais ou Municipais, é necessário entrar em 
contato com o respectivo Fundo e verifi-
car qual a sua forma de doação.

COMO FAZER AS DOAÇÕES NO 
ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE

Conforme já mencionado, atualmente é 
permitido que o contribuinte pessoa física 
faça a sua doação no momento da Decla-
ração de Ajuste Anual (DAA). A data limi-
te da entrega da Declaração é o dia 30 de 
abril, ou no dia útil anterior, caso o dia 30 
seja final de semana ou feriado.

A previsão está no art. 260-A, §1º, inciso 
III do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. Nesse caso, a dedução poderá ser de até 
3% sobre o imposto devido, e não mais 6%.

MAS ATENÇÃO: A doação realizada 
dentro do exercício fiscal, somada a doação 
realizada no momento da declaração, não 
pode exceder ao limite de 6% do impos-
to de renda devido do contribuinte pessoa 
física. A título de exemplo, caso o contri-
buinte já tenha destinado 4% do seu IRPF 
para algum fundo dentro do exercício fis-
cal, agora, no momento da declaração, ele 
só poderá destinar 2%.

Nessa possibilidade, as doações devem ser 
feitas dentro do próprio programa de elabo-
ração da declaração do imposto de renda pes-
soa física. Assim, o pagamento do imposto 
destinado ao FDCA será emitido pelo pró-
prio programa gerador, via DARF - Docu-
mento de Arrecadação de Receitas Federais.
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PASSO A PASSO PARA AS DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA

1º PASSO: 

No Programa IRPF clique em “Resumo da Declaração” e em seguida em “Doações Diretamente 
na Declaração – ECA”

2º PASSO: 

Clique em “novo”, no canto inferior direito da tela
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3º PASSO:
• Em “Tipo de Fundo”, selecione “Nacional, Estadual/Distrital ou Municipal” e digite o 
CNPJ do Fundo;
• No lado direito da tela está o valor total disponível para sua doação;
• A partir deste valor, digite o montante desejado para doação no campo “Valor”;
• Clique em “OK”;

4º PASSO:
• Finalize sua declaração.
• Clique em “Imprimir” e em seguida “Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA”;
• Em seguida, clique no recibo da doação e selecione “Imprimir”;
• Clique em “OK” para emitir o DARF

O programa emitirá um DARF para o pagamento de cada doação ao fundo beneficiário in-
dicado, no valor informado pelo declarante e com código de receita 3351, que não se confunde 
com o DARF emitido para pagamento de eventual saldo de imposto sobre a renda devido.
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5º PASSO:

Faça o pagamento da DARF, dentro do 
prazo de validade. 

Ou seja, se o contribuinte não pagar até o 
dia 30 de abril ele perde a oportunidade de 
destinar o valor ao Fundo. Agora, além de 
pagar o valor acrescido de juros, ele volta a 
ser destinado à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, não podendo mais ser revertido em 
favor do Fundo da Criança e do Adolescen-
te escolhido. O pagamento da guia deve ser 
feito até o encerramento do horário de expe-
diente bancário das instituições financeiras 
autorizadas, inclusive se realizado pela Inter-
net ou por terminal de autoatendimento.

Além disso, o pagamento da doação in-
formada na declaração deverá ser realizado 
mesmo que a pessoa física tenha direito a 
restituição ou tenha optado pelo pagamen-
to do saldo de imposto por meio de débito 
automático em conta-corrente bancária.

Para as doações no modelo acima (no 
momento da declaração) e se o doador tem 
a intenção que direcionar a verba para um 
projeto específico (quando for permitida a 
chancela), recomendamos também que a 
Entidade beneficiada com a doação comu-
nique o respectivo Fundo, para que possa 
então se favorecer do valor destinado ao 
projeto de sua escolha.

COMPROVANTE DE DOAÇÃO

Para que a doação seja dedutível do impos-
to de renda ela precisa seguir as orientações 
dadas nos itens anteriores. Uma vez realizada, 
o doador poderá solicitar o seu recibo, forne-
cido pelo Gestor do Fundo, conforme prevê 
o art. 21, inciso IV da Resolução 137/2010.

Porém, na prática, nem sempre o Gestor 
consegue facilmente realizar a identifica-
ção da doação. Por isso, é importante que o 
doador lhe apresente um documento com-
provando a doação em favor do Fundo.

Em seguida, deve ser emitido um compro-
vante em favor do doador contendo a iden-
tificação do órgão do Poder Executivo, en-
dereço e número de inscrição no CNPJ do 
emitente no cabeçalho e, no corpo, o n° de 
ordem, nome completo do doador, CPF ou 
CNPJ, endereço, identidade, valor efetiva-
mente recebido, ano calendário a que se refere 
a doação, local e data, devidamente firmado 
em conjunto com o Presidente do Conselho.

Caso a doação tenha sido captada atra-
vés de uma Entidade pela modalidade da 
chancela (art. 13 da Resolução 137/2010), 
recomendamos que o recibo de doação 
também indique, de forma expressa, a in-
formação de qual projeto está sendo bene-
ficiado pelo valor doado.

Em paralelo, o Gestor encaminhará à Se-
cretaria da Receita Federal a Declaração de 
Benefícios Fiscais (DBF), por intermédio 
da Internet e dentro do prazo, em relação 
ao ano calendário anterior.

Ele também deve comunicar obrigatoria-
mente aos contribuintes a efetiva apresen-
tação da Declaração de Benefícios Fiscais 
(DBF), da qual conste obrigatoriamente o 
nome ou razão social, CPF do contribuinte 
ou CNPJ, data e valor destinado (art. 21, 
incisos V e VI da Resolução 137/2010). 

O recibo de doação é o documento hábil 
para que o doador possa fazer a dedução 
fiscal do valor destinado ao Fundo.
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QUANDO O FUNDO RECEBE O 
VALOR DAS DOAÇÕES?

No que se refere aos recursos doados por 
ocasião do preenchimento da Declaração 
de Ajuste Anual de Imposto de Renda – 
Pessoa Física, a Receita Federal do Brasil 
(RFB) encaminhará ao Tesouro Nacional, 
após a devida apuração de imposto de ren-
da do exercício, as informações das contas 
bancárias informadas no Cadastro junto ao 
MMFDH, para fins de depósitos das res-
pectivas doações. É neste momento que 
o Tesouro Nacional fará a verificação da 
regularidade das contas específicas infor-
madas. Ou seja, o valor pode levar alguns 
meses até que seja de fato revertido ao 
Fundo beneficiado.

Quanto às doações de pessoas físicas e 
jurídicas realizadas durante o exercício 
fiscal e realizadas diretamente na conta 
específica vinculada ao Fundo, a disponi-
bilidade dessas doações obedece às regras 
de compensação bancária conforme a mo-
dalidade de depósito.

PRECISO PRESTAR 
CONTAS DO 
PROJETO?

O recurso do Fundo da Infância e Ado-
lescência é verba pública. E por isso a pres-
tação de contas é sim fundamental.

Nos termos da já citada, Lei 13.019/2014, 
art. 63 e 64, a prestação de contas deverá ser 
feita observando-se as regras previstas na 
mesma, além de prazos e normas de elabo-
ração constantes do instrumento de parceria 

e do plano de trabalho, e deverá conter ele-
mentos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu 
objeto foi executado conforme pactuado, 
com a descrição pormenorizada das ativida-
des realizadas e a comprovação do alcance 
das metas e dos resultados esperados, até o 
período de que trata a prestação de contas.

Vale destacar o que determina os parágra-
fos 1º ao 4º, do art. 64, da referida Lei, para 
que instituições não incorram em erros:

“§ 1o Serão glosados valores relacio-
nados a metas e resultados descum-
pridos sem justificativa suficiente.

§ 2o Os dados financeiros serão 
analisados com o intuito de estabe-
lecer o nexo de causalidade entre a 
receita e a despesa realizada, a sua 
conformidade e o cumprimento 
das normas pertinentes.

§ 3o A análise da prestação de con-
tas deverá considerar a verdade real 
e os resultados alcançados.

§ 4o A prestação de contas da parce-
ria observará regras específicas de 
acordo com o montante de recursos 
públicos envolvidos, nos termos 
das disposições e procedimentos 
estabelecidos conforme previsto no 
plano de trabalho e no termo de co-
laboração ou de fomento.”

A prestação de contas do projeto começa 
junto com a sua execução. Não deixe para 
pensar em prestar contas só no final da exe-
cução. Manter a documentação organizada 
desde o início evita diversos problemas e só 
facilita a consolidação de tudo ao final.

Lembre-se que os custos deverão ser pa-
gos por notas fiscais ou documento equi-
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valente, observando o correto recolhimen-
to dos impostos.

As normas de prestação de contas variam 
conforme o Município ou Estado, mas, em 
todos os casos, devem ser observados os 
preceitos mínimos do MROSC para uma 
boa e correta apresentação das contas do 
Projeto executado. Verifique o prazo de 
apresentação da prestação de contas e mãos 
a obra.

A seguir, vamos elencar alguns documen-
tos sugeridos, que poderão compor a presta-
ção de contas:

 π Termo de Fomento, Cooperação ou 
Acordo de Cooperação Técnica, realizado 
entre a entidade e o poder público;
 π Relatório Final de Execução do Objeto;
 π Relatórios Parciais de Execução do Ob-

jeto, para parcerias com duração superior 
a um ano;
 π Relatório de visita técnica in loco, quan-

do houver;
 π Relatório técnico de monitoramento e 

avaliação, quando houver;
 π Contratos firmados com os fornecedo-

res do projeto;
 π Fotografias, vídeos, clipping de mídia 

(matérias de jornal e de internet, veicula-
ções em rádio, etc);
 π Declarações, depoimentos, listas de pre-

sença, fichas de inscrição, enfim, todo e 
qualquer documento que possa compro-
var a realização do objeto do projeto;
 π Documentos fiscais: Notas fiscais e 

comprovantes de pagamento. As notas 
(ou documento equivalente, quando assim 
a legislação permitir) devem ser endere-
çadas à Entidade, preenchidas de forma 
correta e completa e de forma a especi-
ficar exatamente o produto adquirido ou 
serviço prestado. Se houver impostos re-
tidos, junte também as guias de retenção 
e seus pagamentos. Recomendamos tam-

bém que os documentos fiscais constem o 
nome do projeto beneficiado;
 π Extratos bancários demonstrando as 

receitas e despesas do projeto. Caso haja 
sobra do valor, realize a devida restituição 
ao Fundo, e junte na prestação de contas o 
documento comprobatório;
 π Se as normas permitirem que o paga-

mento seja feito através de cheque, sugeri-
mos digitalizar frente e verso dos cheques, 
e também os comprovantes de depósito 
(esse tipo de documento costuma perder 
a sua visualização rapidamente);
 π Para os casos em que houver necessida-

de de cotação prévia, normalmente quan-
do ocorrer a aquisição de bens permanen-
tes, juntar os orçamentos realizados, com 
as informações dos fornecedores (nome 
da empresa, número de CNPJ, etc);
 π Em alguns casos (especialmente quan-

do uma nota fiscal vincular uma atividade 
direta com os menores) pode ser necessá-
ria a elaboração de uma lista das crianças 
e/ou adolescentes atendidos, com nome 
completo, número de identidade e outras 
informações que sejam importantes.

Durante a execução do projeto, publici-
te o máximo das suas ações, respeitando 
sempre os direitos de imagem das crianças 
e adolescentes envolvidos. Transparência 
significa abrir as cortinas da sala e deixar 
a luz entrar, tornando as suas ações visí-
veis. Nesse sentido, as redes sociais têm 
sido grandes aliadas para dar visibilidade 
aos projetos das organizações e auxiliar na 
comprovação do correto uso do dinheiro 
público. Use essas ferramentas de forma 
consciente, em benefício da Entidade.

Ao final, você pode elaborar uma capa e 
até enumerar o dossiê da prestação de con-
tas, e organizá-lo de forma adequada, dei-
xando a leitura do avaliador mais agradável.

CARTILHA FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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Por fim, caso o projeto da organização 
tenha sido viabilizado por um edital de 
chancela, onde o contribuinte aportou o seu 
imposto direcionado para um projeto espe-
cífico, é de bom tom que a organização se 
reporte também aos contribuintes, em um 
tom de agradecimento. Isso pode ser fei-
to por uma carta de agradecimento ou até 
mesmo mostrando ao contribuinte doador 
a sua prestação de contas, o que só refor-
ça a transparência da organização e do uso 
do recurso.

Outras regras e diretrizes sobre a apre-
sentação e execução de projetos e de apre-
sentação de prestação de contas, podem ser 
verificadas na Lei 13.019/2014 e no Decre-
to 8.726/2016.

Alguns Fundos irão exigir que os docu-
mentos fiscais enviados sejam originais. 
Caso essa não seja uma obrigação, guarde os 
originais na posse da organização, por segu-
rança. Recomendamos também que a pres-
tação de contas seja digitalizada e guardada 
em modo digital. Uma dica é abrir um e-mail 
somente para a guarda dessa documentação 
e enviar os documentos digitalizados. As-
sim você terá um backup permanente.

Vale lembrar que a apresentação da Pres-
tação de Contas deverá  permitir a visuali-
zação por qualquer interessado, e a sua não 
apresentação em tempo hábil ensejará nas 
sanções de advertência, suspensão tempo-
rária e declaração de inidoneidade. Na hi-
pótese de aplicação de sanção de suspensão 
temporária ou de declaração de inidoneida-
de, a organização da sociedade civil deverá 
ser inscrita, cumulativamente, como ina-
dimplente no Siafi/Siafem , enquanto per-
durarem os efeitos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação.
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ANOTAÇÕES
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“Quando formos idosos, nada 
mais seremos do que pequenas 
crianças num corpo frágil cheio 

de sabedoria e experiência.” 

Autor Anônimo 
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INTRODUÇÃO

Considera-se idoso as pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. O 
Estatuto do Idoso preconiza que este goza 
de todos os direitos fundamentais ineren-
tes a pessoa humana e que devem lhe ser 
asseguradas todas as oportunidades e fa-
cilidades para a preservação de sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento mo-
ral, intelectual, espiritual e social, em con-
dições de liberdade e dignidade.

Conforme informações do site da Secre-
taria de Direitos Humanos do Governo 
Federal, em 2012, em todo o mundo, 810 
milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, 
constituindo 11,5% da população global. 
Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão 
em menos de dez anos e mais que duplique 
em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas 
ou 22% da população global. Já no Brasil, 
segundo pesquisa do IBGE, a população 
idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas.

 Um estudo sobre o envelhecimento do 
Brasil, publicado pela mesma secretaria, 
afirma que “uma das maiores conquistas 
culturais de um povo em seu processo de 
humanização é o envelhecimento de sua 
população, refletindo uma melhoria das 
condições de vida.”

 O Fundo Nacional do Idoso, por sua 
vez, foi criado para financiar programas 
e ações que visem a melhoria das condi-
ções de vida dessa população que a cada 
dia cresce mais.

Nesse sentido, a seguir, traremos algumas 
informações sobre o mecanismo do Fundo 
Nacional do Idoso, ainda pouco normati-
zado e explorado, em comparação a outros 
mecanismos de incentivo fiscal, mas nem 
por isso, menos importante.Boa leitura!

Mariana Kadletz 
Incentive Projetos e Eventos
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so, explica que o Fundo Nacional do Idoso 
receberá recursos do orçamento da seguri-
dade social, em cada exercício financeiro, 
para que estes sejam utilizados em progra-
mas de atendimento aos idosos.

Ainda sobre as receitas, agora referin-
do-se ao âmbito Municipal, o Estatuto do 
Idoso prevê (art. 84), que os valores das 
multas que estão previstas na referida nor-
ma irão reverter ao Fundo do Idoso. E, 
caso não haja o respectivo fundo, ao Fun-
do Municipal de Assistência Social, deven-
do novamente os valores serem vinculados 
à ações voltadas aos idosos.

A nível nacional, este Fundo deverá ser 
gerido por um Conselho, que chama-se 
CNDI, Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa. Caberá aos Estados e Muni-
cípios criarem os seus Conselhos e os res-
pectivos Fundos.

Enfim, alguns contribuintes poderão efe-
tuar doações ao Fundo e deduzir o valor in-
vestido do seu imposto de renda devido, o 
que chamamos de dedução fiscal, e que será 
tratado nos próximos itens desta cartilha.

O QUE É O FUNDO  
DO IDOSO?

O Fundo Nacional do Idoso foi insti-
tuído pela Lei Federal nº 12.213 de 20 de 
janeiro de 2010, destinado a financiar pro-
gramas e ações relativas ao idoso. Estes, 
por sua vez, devem assegurar os direitos 
sociais do idoso, além de criar condições 
para promover sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade.

O Fundo Nacional tem diversas fontes de 
receitas, como: as contribuições de dedução 
fiscal, que são tratadas nesta cartilha; recur-
sos do orçamento da União; contribuições 
e resultados de aplicações dos governos e 
organismos estrangeiros e internacionais; 
resultado de aplicações no mercado finan-
ceiro, recursos do Fundo Nacional de Assis-
tência Social que sejam destinados para os 
idosos, e outras fontes de recursos.

Além disso, o art. 115 da Lei nº 10.741, de 
01 de outubro de 2003 - Estatuto do Ido-

CARTILHA FUNDO DO IDOSO
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O QUE SÃO OS 
CONSELHOS DE 
DIREITO DA PESSOA 
IDOSA?

 O Estatuto do Idoso, em seu art. 7º, ex-
plica que os Conselhos de Direito da Pessoa 
Idosa, sejam Nacional, Estaduais, do Distri-
to Federal ou Municipais, devem zelar pelo 
cumprimento dos direitos da pessoa idosa.

No mesmo sentido, o também art. 7º, mas 
da Lei Federal 8.842, de 04 de janeiro de 
1994, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Idoso e Cria o Conselho Nacional do Idoso, 
deixa claro que cabe aos Conselhos a super-
visão, o acompanhamento, a fiscalização e a 
avaliação da política nacional do idoso.

Os conselhos de direitos da pessoa ido-
sa são órgãos permanentes, paritários 
e deliberativos.

Paritários porque deverão ser compostos 
pelo mesmo número de representantes das 
entidades públicas e da sociedade civil. E 
deliberativos pois o colegiado tem autori-
dade e competência para intervir, formu-
lar, propor alterações, acompanhar, e ava-
liar as políticas públicas e ações privadas 
destinadas ao atendimento da pessoa idosa, 
incentivar e/ou propor, junto aos poderes 
e autoridades competentes, a criação dos 
fundos especiais da pessoa idosa em sua 
instância político-administrativa.

Devem ser criados por lei e fazer parte da 
estrutura do Poder Executivo. Enfim, depois 

de devidamente instaurado, o Conselho de-
verá elaborar um regimento interno, que vai 
versar sobre o seu funcionamento, organiza-
ção, como ele será composto, finalidades, etc.

Entre as diversas atribuições dos Conse-
lhos, é ele que vai:

• Zelar pela implantação, implementa-
ção, defesa e promoção dos direitos 
da pessoa idosa, inclusive cuidando 
da criação da lei que cuidará da po-
lítica estadual ou municipal da pes-
soa idosa;

• Divulgar os direitos das pesso-
as idosas;

• Incentivar a criação do fundo espe-
cial para captação de recursos des-
tinados a atender as políticas, ações 
e programas destinados à pessoa 
idosa, bem como deliberar sobre 
aplicação dos recursos oriundos do 
mesmo, elaborando e aprovando os 
planos de ação e aplicação, e ainda 
acompanhar, fiscalizar sua utilização 
e avaliar os resultados.

O Estatuto do Idoso também traz al-
gumas atribuições para os Conselhos, 
quais sejam:

 π Receber comunicações de casos de sus-
peita ou confirmação de violência prati-
cada contra idosos (art. 19);
 π Estabelecer a forma de participação da 

cobrança feita à idoso no custeio de ca-
salar (quando entidade filantrópica), não 
podendo o valor exceder a 70% (setenta 
por cento) de qualquer benefício previ-
denciário ou de assistência social perce-
bido pelo idoso (art. 35);
 π Receber a inscrição de programas ad-
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COMO CRIAR UM 
FUNDO DO IDOSO?

Destinados exclusivamente a atender a 
política que contemple a pessoa idosa, os 
fundos deverão ser criados por leis e estar 
vinculados ao Poder Público.

O Poder Executivo, por sua vez, em 
acordo com o Conselho do Idoso, de-
verá providenciar a regulamentação do 
Fundo, detalhando o seu funcionamen-
to por meio de Decreto ou meio le-
gal equivalente.

O Fundo também deve ter suas contas 
prestadas ao respectivo Conselho de Direi-
tos. Além disso, os Fundos também estão 
sujeitos ao controle interno do Poder Exe-
cutivo, e, quando houver no Município, da 
Secretaria de Transparência, e ao contro-
le externo do Poder Legislativo, Tribunal 
de Contas e do Ministério Público. Dessa 
forma, se o Conselho verificar que hou-
ve suposta irregularidade no Fundo deve 
apresentar uma representação ao Ministé-
rio Público.

Diferentemente do Fundo da Infância 
e Adolescência, que possui a Resolução 
137/2010, o Fundo do Idoso não possui 
regulamentação que traga de forma tão 
detalhada o seu funcionamento. Dessa for-
ma, a recomendação da própria Secretaria 
de Recursos Humanos do Governo Fede-
ral é de observar, sempre no que couber 
e a qualquer tempo e circunstância, con-
dutas análogas a outros fundos de voca-
ção semelhante.

vindos das entidades governamentais e 
não governamentais de assistência aos 
idosos (art. 48);
 π Fiscalizar, junto com o Ministério Pú-

blico, Vigilância Sanitária e outro órgãos 
que estejam previstos em lei, as entidades 
governamentais e não governamentais de 
atendimento ao idoso (art. 52).

Enfim, no Portal da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República 
poderão ser encontradas diversas informa-
ções sobre os Conselhos e sua implementa-
ção, inclusive através de um Guia Prático 
disponibilizado pelo Governo Federal para 
ajudar na criação dos Conselhos e dos Fun-
dos estaduais e municipais da pessoa idosa. 
Para isso, acesse o link http://www.sdh.
gov.br/assuntos/pessoa-idosa.

CONSELHO NACIONAL DO IDOSO

O Conselho Nacional do Idoso foi criado 
pela já mencionada Lei 8.842/1994, junta-
mente com a instituição da Política Na-
cional do Idoso. Compete ao Conselho a 
coordenação geral da política nacional do 
idoso, com a participação dos conselhos 
nacionais, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais do idoso.

Com a chegada da Lei que instituiu o 
Fundo Nacional do Idoso, o Conselho pas-
sou a ter também competência para gerir o 
Fundo e fixar os critérios para a utilização 
do mesmo.

Agora, cabe aos Estados e Municípios 
que ainda não possuem, a organizarem-
-se e criarem os seus Conselhos do Ido-
so também.

CARTILHA FUNDO DO IDOSO
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CONTA BANCÁRIA DO FUNDO

A conta bancária deve ser aberta em es-
tabelecimento oficial de crédito, o que será 
feito pelo respectivo órgão ao qual o Fun-
do está vinculado.

Os recursos do Fundo devem ter um 
registro próprio, de modo que a disponi-
bilidade de caixa, receita e despesa, fique 
identificada de forma individualizada e 
transparente. Nesse sentido, o Fundo deve 
ter uma conta bancária específica destina-
da à movimentação das suas receitas e des-
pesas. Vale lembrar também que só deve 
haver um único Fundo do Idoso no res-
pectivo estado ou município.

A Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de 
maio de 2016, da Receita Federal do Brasil, 
deixa claro que os fundos públicos são obri-
gados a se inscrever no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ (vide art. 4º, X).

É necessário também que o Conselho te-
nha conhecimento da Instrução Normativa n. 
1143, de 01 de abril de 2011, da Receita Federal 
do Brasil. Ela dispõe sobre os fundos públi-
cos inscritos no CNPJ como órgãos públi-
cos. Conforme essa Instrução, todos os Fun-
dos públicos conceituados pela Lei Federal 
4.320/1964, devem providenciar a alteração de 
sua natureza jurídica nesse cadastro para 120-
1, que diz respeito ao Fundo Público.

A normativa explica que os fundos públi-
cos que estão inscritos na condição de filial 
do órgão público a que estejam vinculadas 
devem providenciar uma nova inscrição 
no cadastro de CNPJ, agora na condição 
de matriz, usando a natureza jurídica de 
Fundo Público (120-1). E, uma vez que 
essa inscrição seja feita, deve providenciar 
a baixa da inscrição anterior.

CADASTRO DO FUNDO DO IDOSO

Atualmente, é necessário que os Fundos da 
Pessoa Idosa, municipais e estaduais, além do 
Fundo Distrital e Nacional, sejam cadastra-
dos junto à Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República - SDH/PR. Essa 
exigência veio através de uma norma, que é a 
Portaria nº 336, de 12 de agosto de 2015. To-
das as informações irão compor o Cadastro 
Nacional dos Fundos do Idoso.

A norma explica que entende-se por CNPJ 
em situação regular aquele fundo que esteja 
de acordo com a Portaria da Receita Federal 
1.143/2011 (que foi citada no item anterior) e 
que possua no nome empresarial ou título 
do estabelecimento uma menção à temáti-
ca dos direitos das pessoas idosas.

O link direto para o cadastro é o http://
www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/
cadastramento-de-fundos-da-pessoa-idosa.

GESTOR DO FUNDO

As normas que dizem respeito ao Fundo 
do Idoso não se manifestam expressamente 
sobre a figura do gestor do Fundo. Nesse 
caso, usaremos, por analogia, as orientações 
obtidas na Resolução 137/2010, que cuida 
do Fundo da Infância e Adolescência. 

Nesse sentido, o Executivo deverá nome-
ar um gestor, que terá entre suas funções co-
ordenar a execução do Plano de Aplicação 
dos recursos do Fundo, plano este que deve-
rá ser elaborado e aprovado pelo Conselho.

Além disso, o Gestor também será res-
ponsável, entre outras funções ineren-
tes ao cargo (vide art. 21 da Resolução 
137/2010), por:
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 π executar e acompanhar o ingresso 
de receitas e o pagamento das despesas 
do Fundo, além de emitir empenhos, 
cheques e ordens de pagamento des-
tas despesas;
 π fornecer o comprovante de doação/

destinação ao contribuinte, contendo a 
identificação do órgão do Poder Execu-
tivo, endereço e número de inscrição no 
CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o n° de 
ordem, nome completo do doador/desti-
nador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, 
valor efetivamente recebido, local e data, 
devidamente firmado em conjunto com 
o Presidente do Conselho, para dar a qui-
tação da operação;
 π encaminhar à Secretaria da Receita Fe-

deral a Declaração de Benefícios Fiscais 
(DBF), por intermédio da Internet, até o 
último dia útil do mês de março, em rela-
ção ao ano calendário anterior;
 π comunicar obrigatoriamente aos con-

tribuintes, até o último dia útil do mês de 
março, a efetiva apresentação da Decla-
ração de Benefícios Fiscais (DBF), onde 
deve constar o nome ou razão social, 
CPF do contribuinte ou CNPJ, data e va-
lor destinado;
 π apresentar, trimestralmente ou quan-

do solicitada pelo Conselho dos Direitos 
da Pessoa Idosa, a análise e avaliação da 
situação econômico-financeira do Fun-
do, através de balancetes e relatórios 
de gestão;
 π manter arquivados, pelo prazo previsto 

em lei, os documentos comprobatórios 
da movimentação das receitas e despesas 
do Fundo, para fins de acompanhamento 
e fiscalização.

Por fim, cabe ao gestor, no desempenho 
da sua função, sempre priorizar de forma 
absoluta a atenção à pessoa idosa.

QUE TIPO DE 
PROJETO PODE SER 
APRESENTADO AO 
FUNDO DO IDOSO?

Cada Fundo, seja ele federal, estadual ou 
municipal, vai conter na sua regulamenta-
ção as diretrizes para os projetos que po-
derão ser apresentados para receberem os 
seus benefícios. 

Não existe uma regra geral. Entretanto, 
os projetos apresentados devem estar em 
total sintonia com Conselho de Direitos da 
Pessoa Idosa e com as diretrizes da Política 
Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso.

Essa política se rege por alguns princí-
pios, que também devem nortear os pro-
jetos. São eles (art. 3º da Lei 8.842/1994):

 π a família, a sociedade e o estado têm o 
dever de assegurar ao idoso todos os di-
reitos da cidadania, garantindo sua parti-
cipação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem estar e o direito à vida;
 π o processo de envelhecimento diz res-

peito à sociedade em geral, devendo ser 
objeto de conhecimento e informação 
para todos;
 π o idoso não deve sofrer discriminação 

de qualquer natureza;
 π o idoso deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações a serem 
efetivadas através desta política;
 π as diferenças econômicas, sociais, re-

gionais e, particularmente, as contradi-
ções entre o meio rural e o urbano do 
Brasil deverão ser observadas pelos po-
deres públicos e pela sociedade em geral.
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Uma vez conhecidos os princípios, abai-
xo, seguem as diretrizes desta Política. As 
diretrizes, por sua vez, nada mais são do 
que orientações que definem um caminho 
a ser seguido. Assim sendo, é de se esperar 
que projetos apresentados caminhem no 
mesmo sentido destas indicações. Vejamos 
(vide art. 4º da Lei 8.842/1994):

 π viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do 
idoso, que proporcionem sua integração 
às demais gerações;
 π participação do idoso, através de suas 

organizações representativas, na formu-
lação, implementação e avaliação das 
políticas, planos, programas e projetos a 
serem desenvolvidos;

 π priorização do atendimento ao idoso 
através de suas próprias famílias, em de-
trimento do atendimento asilar, à exceção 
dos idosos que não possuam condições 
que garantam sua própria sobrevivência;
 π descentralização político-administrativa;
 π capacitação e reciclagem dos recursos 

humanos nas áreas de geriatria e geron-
tologia e na prestação de serviços;
 π implementação de sistema de informa-

ções que permita a divulgação da políti-
ca, dos serviços oferecidos, dos planos, 
programas e projetos em cada nível 
de governo;
 π estabelecimento de mecanismos que fa-

voreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biop-
sicossociais do envelhecimento;
 π priorização do atendimento ao idoso 

em órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços, quando desabrigados e 
sem família;
 π apoio a estudos e pesquisas sobre as 

questões relativas ao envelhecimento.

Ainda a título de referência, descreve-
remos os eixos temáticos do Edital n. 
03/2014[1], que convocou as Entidades a 

1. Edital de Chamada Pública n. 03/2014, do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, por meio da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, visando selecionar projetos para serem financiados pelo Fundo Nacional do Idoso.
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apresentarem projetos no âmbito do Fun-
do Nacional do Idoso.

EIXO TEMÁTICO 1 – Formação e 
capacitação de conselheiros, gestores e 
lideranças, visando o fortalecimento do 
controle social, empoderamento da pes-
soa idosa e a qualidade dos serviços des-
tinados às pessoas idosas. Ações voltadas 
à formação e capacitação de conselheiros, gesto-
res e lideranças sociais com o objetivo de forta-
lecer e garantir o controle social e a qualidade 
dos serviços destinados às pessoas idosas, além de 
seu empoderamento.

EIXO TEMÁTICO 2 – Fomento à pes-
quisa e disseminação do conhecimento na 
área do envelhecimento. Pesquisa e dissemi-
nação do conhecimento na área do envelhecimento 
em todas as suas dimensões, seus aspectos sociais, 
culturais, intergeracionais, direitos, saúde, gêne-
ro, educação, economia e sobre a rede de políticas 
públicas nas diversas áreas destinadas às pesso-
as idosas.

EIXO TEMÁTICO 3 – Empoderamen-
to Cidadania e Direitos da Pessoa Idosa. 
Ações que valorizem e promovam o protagonismo e 
empoderamento das pessoas idosas. Bem como ações 
que promovam vivências pautadas no respeito pró-
prio e aos outros, ações que previnam as situações 
de risco social e promovam a convivência familiar 
e comunitária. 

EIXO TEMÁTICO 4 – Enfrentamento 
à violência contra a pessoa idosa. Campanhas 
publicitárias através de diferentes mídias, oficinas, 
atividades lúdicas e demais ações voltadas para o 
enfrentamento e prevenção da violência contra a 
pessoa idosa e ações que promovam a defesa dos 
direitos das pessoas idosas em situação de violência.

Estes eixos são apenas exemplos de tipos 
de projetos que podem ser apresentados, 
devendo sempre ser analisada a norma ou 
o edital local, observadas as ações de pro-
moção dos direitos da pessoa idosa.
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COMO APRESENTAR 
UM PROJETO?

Cada Conselho e cada Fundo, seja ele fe-
deral, estadual ou municipal, irão apresen-
tar necessidades diferenciadas para proje-
tos encaminhados ao Fundo do Idoso. No 
entanto, algumas normas padrão de apre-
sentação de projetos poderão ser observa-
das, conforme sugerimos a seguir.

CADASTRO DA ENTIDADE  
NO CONSELHO

No âmbito federal, antes de apresentar 
um projeto, é necessário que a entidade es-
teja credenciada e devidamente cadastrada 
no Sistema de Gestão de Convênios e Con-
tratos de Repasse – Siconv.

Nos âmbitos estaduais e municipais, pode 
ser necessário que a entidade esteja previamen-
te cadastrada junto aos Conselhos de Direito. 
Isso deve ser observado antes da apresentação 
da proposta. Certifique-se sobre quais são os 
documentos e requisitos necessários.

Também é importante que a Entidade 
tenha relação com as atividades propostas 
pelo Fundo do Idoso; possua inscrição no 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas; tenha regularidade fiscal; e possua 
em ordem o seu ato constitutivo e demais 
documentos (estatuto social, ata de eleição 
e posse da atual diretoria). Os dados e do-
cumentos dos representantes legais da enti-
dade também devem estar em dia.

Também é provável que seja solicitado 
um currículo com as atividades desempe-
nhadas nos últimos anos. Enfim, a Enti-

dade precisa possuir uma conta bancária 
própria, para que posteriormente possa re-
ceber os recursos para o seu projeto.

PROJETO CONCEITUAL

As informações que serão solicitadas para 
o projeto conceitual irão variar dependendo 
do Fundo e sua respectiva normativa. Por 
estes motivos, elencamos as principais in-
formações que comumente são necessárias 
para a apresentação de um projeto. São elas:

1. Nome do projeto;
2. Dados do representante legal da en-

tidade e pessoa responsável pelo projeto, 
com telefone e e-mail para contato;
3. Período de execução, com data (dia/

mês/ano) de início e término do projeto;
4. Local (estado, cidade, bairro, re-

gião) onde as ações do projeto se-
rão desenvolvidas;
5. Objetivo principal e objetivos especí-

ficos (explique, de forma clara, o que vai 
ser realizado no seu projeto);
6. Justificativa: esse é o momento de 

justificar a importância do seu projeto;
7. Público alvo beneficiado: faixa etária, 

classe social, etc;
8. Número de beneficiários: a informa-

ção dos beneficiários (diretos e indiretos) 
é importante para que se possa mensurar 
o custo/benefício do projeto;
9. Cronograma do projeto: demonstre 

quais as etapas de trabalho que serão rea-
lizadas para que o objetivo seja atingido;
10. Outras informações ou documen-

tos anexos. Junte tudo o que entender 
que possa engrandecer o seu projeto.

Por fim, vale lembrar que o seu projeto 
deve estar em total consonância com o Es-
tatuto do Idoso e com tudo o que já foi 
explanado nesta Cartilha.
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PROJETO ORÇAMENTÁRIO

Caso não haja um modelo previamente 
estipulado pelo Conselho, sugerimos que o 
orçamento seja apresentado de forma or-
ganizada, com o custo total e unitário de 
cada item, seguido de um cronograma de 
desembolso do projeto.

Lembrando que os valores devem condi-
zer com os praticados no mercado, e não 
serão permitidas compras ou contratações 
que não tenham relação com o objeto do 
projeto. O orçamento cadastrado e aprova-
do deve ser o executado, e possíveis altera-
ções devem ter a anuência prévia do Con-
selho. Lembre-se: os recursos do Fundo 
são verbas públicas, então devem ser uti-
lizados observando-se todos os princípios 
constitucionais, como é o caso da morali-
dade, legalidade e transparência.

Veja a sugestão de planilha orçamentá-
ria básica.

DICAS

• No caso do Fundo da Infância e 
Adolescência, os materiais de divul-
gação dos projetos que receberam o 
financiamento do Fundo deve fazer 
referência ao Conselho e ao Fundo 
como fonte pública de financiamento 
(vide art. 24 da Resolução 137/2010). 
Sugere-se que esta regra seja adotada 
também para o Fundo do Idoso, ou 
então que o Proponente consulte o 
Conselho para averiguar a forma que 
deve constar a logomarca do Fundo.

• Verifique também junto ao Conse-
lho que aprovou o seu projeto, se 
ele estará sujeito às exigências da Lei 
Federal n° 8.666/1993, que é a Lei 
de Licitações.

• Os fundos poderão contemplar pro-
jetos através de editais. Nesse caso, a 
regra a ser seguida é a que consta no 
edital, que passa a ser a “lei maior” a 
ser observada.

SUGESTÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Descrição do Custo Quantidade Justificativa Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 R$ R$

2 R$ R$

3 R$ R$

Valor Total: R$
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QUEM PODE DOAR AO 
FUNDO DO IDOSO?

A doação ao Fundo pode ser feita por 
qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. 
Essa doação pode ser através de dinheiro 
(recursos financeiros), bens materiais ou 
imóveis. Não existe limites para estas do-
ações. Porém, nesse caso, não há possibili-
dade de dedução fiscal.

Já a Lei 12.213/2010, que instituiu o Fun-
do do Idoso, traz a possibilidade de doações 
ao Fundo que poderão ser integralmente 
deduzidas do Imposto de Renda. A previ-
são está no art. 2º para pessoas físicas e no 
art. 3º para as pessoas jurídicas. Vejamos.

PESSOA FÍSICAS: Somente as pessoas 
que façam a opção pela declaração COM-
PLETA do IR. Valor da dedução: até 6% 
do IR devido. 

No caso das Pessoas Físicas, o limite de 
dedução de 6% abarca todas as doações in-
centivadas ao Fundo do Idoso, Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 
Rouanet, Lei do Audiovisual e Lei de In-
centivo ao Esporte. Ou seja, cabe ao do-
ador escolher qual ou quais mecanismos 
serão beneficiados com a sua doação.

A Receita Federal disponibiliza um si-
mulador para as pessoas físicas calcularem 
o seu Imposto de Renda mensal ou anual. 
Veja o site http://www.receita.fazenda.gov.br/
aplicacoes/atrjo/simulador/telaoptmenanu.htm.

PESSOAS JURÍDICAS: Somente aque-
les que fazem a opção de pagamento do seu 
IR com base no LUCRO REAL. Valor da 
dedução: até 1% do IR devido. A doação aos 
Fundos do Idoso não exclui nem reduz a de-
dução de outras destinações para Fundos de 
Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 
Rouanet, Audiovisual, Lei de Incentivo ao 
Esporte, e Programas PRONAS e PRO-
NON do Ministério da Saúde.

Em relação as pessoas jurídicas, quando 
instituído, o benefício concorria com as 
doações ofertadas ao Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Em 2012, a 
Lei 12.594/2012, em seu art. 88, deu nova 
redação para a Lei que instituiu o Fundo 
do Idoso, retirando a menção de concor-
rência. Dessa forma, atualmente, os per-
centuais de dedução dos benefícios não 
mais concorrem.

E quem está obrigado ao regime de tribu-
tação do lucro real? Essa definição é dada 
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por meio do art. 14 da Lei n. 9.718, de 27 
de novembro de 1998. Conforme essa lei, 
estão obrigadas à apuração do lucro real as 
pessoas jurídicas:

 π cuja receita total, no ano-calendá-
rio anterior seja superior ao limite de 
R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões 
de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 
(doze) meses; 
 π cujas atividades sejam de bancos comer-

ciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imo-
biliário, sociedades corretoras de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribui-
doras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de se-
guros privados e de capitalização e enti-
dades de previdência privada aberta;
 π que tiverem lucros, rendimentos ou ga-

nhos de capital oriundos do exterior;
 π que, autorizadas pela legislação tributá-

ria, usufruam de benefícios fiscais relati-
vos à isenção ou redução do imposto;
 π que, no decorrer do ano-calendário, te-

nham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2º 
da Lei nº 9.430, de 1996;
 π que explorem as atividades de presta-

ção cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, ges-
tão de crédito, seleção e riscos, adminis-
tração de contas a pagar e a receber, com-
pras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring).
 π que explorem as atividades de securiti-

zação de créditos imobiliários, financei-
ros e do agronegócio.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Normalmente, quando um projeto é 
aprovado pelo Conselho, a captação de re-
cursos deverá ser realizada pela instituição 
proponente para o financiamento do seu 
respectivo projeto.

Uma dica para a captação de recursos 
para o projeto é obter, no site do Ministé-
rio da Cultura, Ministério do Esporte ou 
do Ministério da Saúde, quais as empresas 
que estão destinando seus impostos para a 
Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e 
para os Programas PRONAS e PRONON. 
Isso porque todos os incentivadores destes 
mecanismos são empresas tributadas pelo 
lucro real, e também são doadores em po-
tencial para o Fundo do Idoso.

 Ou seja, mesmo que o Fundo seja mu-
nicipal ou estadual, o doador poderá estar 
localizado em qualquer parte do território 
nacional, já que a dedução é sob um impos-
to federal.

No caso do Fundo da Infância e Ado-
lescência, por exemplo, haverá um per-
centual de retenção do recurso captado. A 
Resolução 137/2010 estipula que este seja 
de no mínimo 20% para cada projeto au-
torizado, mas os percentuais podem variar 
dependendo da regulamentação do Fundo. 
É muito provável que no Fundo do Idoso 
também haja esse percentual de retenção. 
Verifique essa regra junto ao Conselho an-
tes da captação do recurso.

COMPROVANTE DE DOAÇÃO

As orientações dadas a seguir, acerca 
do comprovante de doação, serão dadas 
por analogia ao praticado no Fundo da 

CARTILHA FUNDO DO IDOSO



WWW.CAPACITAR.VC130

Infância e Adolescência, uma vez que 
não existem regras próprias para o Fundo 
do Idoso.

Nesse sentido, para que a doação seja re-
gular ela precisa ser efetuada diretamente 
para a conta bancária específica do Fundo. 
É importante apresentar ao gestor do mes-
mo um documento que comprove o depó-
sito bancário em favor do Fundo.

Em seguida, deve ser emitido um com-
provante em favor do doador contendo a 
identificação do órgão do Poder Execu-
tivo, endereço e número de inscrição no 
CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o n° de 
ordem, nome completo do doador, CPF 
ou CNPJ, endereço, identidade, valor 
efetivamente recebido, local e data, de-
vidamente firmado em conjunto com o 
Presidente do Conselho. Normalmente 
é função do Gestor do Fundo a emissão 
desse documento.

Em paralelo, o Gestor encaminhará à 
Secretaria da Receita Federal a Declaração 
de Benefícios Fiscais (DBF), por intermé-
dio da Internet, até o último dia útil do 
mês de março, em relação ao ano calendá-
rio anterior.

Ele também deve comunicar obrigatoria-
mente aos contribuintes a efetiva apresen-
tação da Declaração de Benefícios Fiscais 
(DBF), da qual conste obrigatoriamente o 
nome ou razão social, CPF do contribuinte 
ou CNPJ, data e valor destinado. O prazo 
para esse comunicado é até o último dia 
útil do mês de março.

O recibo de doação é o documento hábil 
para que o doador possa fazer a dedução 
fiscal do valor destinado ao Fundo.

PRECISO PRESTAR 
CONTAS DO PROJETO?

Os recursos destinados ao Fundo do Ido-
so através de dedução fiscal são considera-
dos verba pública. E por isso a prestação de 
contas é sim necessária.

A prestação de contas do projeto começa 
junto com a sua execução. Não deixe para 
pensar em prestar contas só no final da exe-
cução. Manter a documentação organizada 
desde o início evita diversos problemas e 
só facilita a consolidação de tudo ao final.
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Lembre-se que os custos deverão ser pa-
gos por notas fiscais ou documento equi-
valente, observando o correto recolhimen-
to dos impostos. 

As normas de prestação de contas variam 
conforme o Município ou Estado. Porém, 
é necessário prestar contas, pois a verba 
utilizada é verba pública. Verifique o prazo 
de apresentação da prestação de contas, e 
mãos a obra.

A seguir, vamos elencar alguns docu-
mentos sugeridos, que poderão compor a 
prestação de contas da Entidade:

 π Termo de convênio realizado entre en-
tidade e poder público;
 π Contratos firmados com os fornecedo-

res contratados para o projeto;
 π Fotografias, vídeos, clipping de mídia 

(matérias de jornal e de internet), veicula-
ções em rádio, declarações, depoimentos, 
enfim, tudo o que puder comprovar a re-
alização do objeto do projeto;
 π Documentos fiscais: Notas fiscais e 

comprovantes de pagamento. As no-
tas (ou documento equivalente, quando 
assim a legislação permitir) devem ser 
endereçadas à Entidade, preenchidas de 
forma correta e completa e de forma a es-
pecificar exatamente o produto adquirido 
ou serviço prestado. Se houver impostos 
retidos, junte também as guias de reten-
ção e seus pagamentos. Recomendamos 
também que os documentos fiscais cons-
tem o nome do projeto beneficiado;
 π Extratos bancários demonstrando as 

receitas e despesas do projeto. Caso haja 
sobra do valor, realize a devida restitui-

ção ao Fundo, e junte na prestação de 
contas o documento comprobatório;
 π Se as normas permitirem que o paga-

mento seja feito através de cheque, sugeri-
mos digitalizar frente e verso dos cheques, 
e também os comprovantes de depósito 
(esse tipo de documento costuma perder 
a sua visualização rapidamente);
 π Para os casos em que houver necessida-

de de cotação prévia, normalmente quan-
do ocorrer a aquisição de bens permanen-
tes, juntar os orçamentos realizados, com 
as informações dos fornecedores (nome 
da empresa, número de CNPJ, etc);
 π Em alguns casos (especialmente quan-

do uma nota fiscal vincular uma ativida-
de direta com os idosos) pode ser neces-
sária a elaboração de uma lista de todos 
os idosos atendidos, com nome comple-
to, número de identidade e outras infor-
mações que sejam importantes.

Ao final, você pode elaborar uma capa e 
até enumerar o dossiê da prestação de con-
tas, e organizá-lo de forma adequada, dei-
xando a leitura do avaliador mais agradável.

Por fim, alguns Fundos irão exigir que 
os documentos fiscais enviados sejam ori-
ginais. Caso essa não seja uma obrigação, 
guarde os originais na posse da Entidade, 
por segurança. Recomenda-se também que 
a prestação de contas seja digitalizada e 
guardada em DVD de dados ou na nuvem. 
Uma dica é abrir um e-mail somente para 
a guarda dessa documentação e enviar os 
documentos digitalizados. Assim você terá 
um backup permanente.
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NÚMEROS DO FUNDO 
DO IDOSO

O Brasil conta com 5.570 cidades. Segun-
do dados do IBGE/2014, apenas 604 cida-
des possuem o Fundo do Idoso. Ou seja, 
mais de 80% das cidades brasileiras ainda 
não contam com o Fundo do Idoso.

A título de exemplo, das 295 cidades ca-
tarinenses, aproximadamente 277 ainda 
não criaram os seus Fundo Municipais dos 
Direitos dos Idosos.

Já a nível estadual, todos os Estados 
possuem o Conselho Estadual do Idoso. 

Porém, apenas 6 estados tem o Fundo. 
Ou seja, 20 estados ainda não possuem o 
Fundo do Idoso, o que corresponde a qua-
se 76%, um número bastante significativo 
diante dos benefícios que o Fundo pode 
trazer para as políticas públicas de atendi-
mento aos Idosos.

Enfim, o Fundo do Idoso é um mecanis-
mo de extrema importância para uma par-
te da sociedade que ainda é tratada com 
tanto desleixo. Um atendimento descente 
aos idosos demonstra o grau de humani-
dade de uma nação. Por isso, esperamos 
que este trabalho renda frutos, conscien-
tizando a população em geral ao trabalho 
digno e respeitoso para com o idoso.
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ANOTAÇÕES
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“”Posso dizer que sou um médico afortunado.  
Tive uma experiência única em 39 anos de atividade 

como diretor do Departamento de Pediatria do 
Hospital do Câncer. Eu vi a vida vencer o câncer”.

Dr. Alois Bianchi 
Criador e Diretor do Departamento de Pediatria 
Oncológica do Hospital do Câncer de São Paulo
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Apoio à Atenção Oncológica e o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência vieram em benefí-
cio do Sistema Único de Saúde (SUS), que 
vem, a passos lentos, se desenvolvendo nos 
últimos 25 anos.

 Para o Ministério da Saúde, os progra-
mas vão expandir os serviços médico-as-
sistenciais, e trarão mais recursos para o 
desenvolvimento das ações dessas áreas.

 Os mecanismos de incentivo ainda são 
novos, mas a expectativa é grande. Espe-
ramos com esta cartilha auxiliar na difusão 
desses benefícios de dedução fiscal, e con-
tribuir para um atendimento a saúde mais 
digno para a nossa população. Boa leitura!

Mariana Kadletz 
Incentive Projetos e Eventos

INTRODUÇÃO

 Conforme dados do Instituto Nacional 
de Câncer “mais de 12 milhões de pesso-
as no mundo são diagnosticadas todo ano 
com câncer. Cerca de 8 milhões morrem. 
No Brasil, o INCA estimou em 580 mil 
casos novos da doença para 2015. Se me-
didas efetivas não forem tomadas, haverá 
26 milhões de casos novos e 17 milhões de 
mortes por ano no mundo em 2030, sendo 
que 2/3 das vítimas vivem nos países em 
desenvolvimento.”

 Em relação aos portadores de deficiên-
cia, o IBGE, em 2010, informou que o Bra-
sil conta com mais de 190 mil deficientes.

 Nesse sentido, o Programa Nacional de 
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recursos para a prevenção e o combate ao 
câncer, visando à promoção da informa-
ção, à pesquisa, o rastreamento, o diagnós-
tico, o tratamento, os cuidados paliativos e 
à reabilitação referentes às neoplastias ma-
lignas e afecções correlatas.

PRONAS/PCD quer dizer Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência. O programa 
tem por objetivo captar e canalizar recur-
sos destinados a estimular e desenvolver a 
prevenção e a reabilitação da pessoa com 
deficiência, incluindo-se promoção, pre-
venção, diagnóstico precoce, tratamento, 
reabilitação e indicação e adaptação de ór-
teses, próteses e meios auxiliares de loco-
moção, em todo o ciclo de vida.

Em resumo, os programas permitem que 
investidores possam apoiar projetos pre-
viamente aprovados no Ministério da Saú-
de, na forma de doação, como será visto no 
decorrer desta cartilha. O doador poderá 
deduzir o valor do imposto de renda devi-
do e ainda investir na saúde do país.

O QUE SÃO OS 
PROGRAMAS PRONON 
E PRONAS/PCD?

Os programas PRONON e PRONAS/
PCD foram criados através da Lei Federal 
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, atra-
vés dos artigos 1 a 13 da lei.

O mecanismo dos programas são base-
ados no princípio da renúncia fiscal. E a 
renúncia nada mais é do que o poder pú-
blico “abrir mão” de receber determinado 
valor, para que ele seja aplicado diretamen-
te em determinado setor, no caso, na área 
da saúde.

A regulamentação da Lei 12.715/2012 
se dá através da Portaria do Ministério da 
Saúde de nº 1.550/2014. A portaria (que já 
sofreu alterações de outras duas portarias - 
1.575/2015 e 823/2016) redefine as regras e 
os critérios para o credenciamento de ins-
tituições e para apresentação, recebimento, 
análise, aprovação, execução, acompanha-
mento, prestação de contas e avaliação de 
resultados dos projetos dos dois programas.

PRONON significa Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica. A finali-
dade do programa é de captar e canalizar 
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QUEM PODE 
APRESENTAR UM 
PROJETO?

No caso do PRONON, podem apre-
sentar projetos instituições de prevenção 
e combate ao câncer, quais sejam, pes-
soas jurídicas de direito privado, associa-
ções ou fundações, sem fins lucrativos. 
Além disso, é necessário que estas en-
tidades apresentem uma das especifica-
ções abaixo.

• Sejam certificadas como entidades be-
neficentes de assistência social; ou
• Sejam qualificadas como organizações 
sociais, ou
• Qualificadas como organizações da so-
ciedade civil de interesse público.

Já o PRONAS/PCD será implementa-
do por pessoas jurídicas de direito priva-
do sem fins lucrativos que se destinem ao 
tratamento de doenças físicas, motoras, au-
ditivas, visuais, mentais, intelectuais, múl-
tiplas e de autismo. É imprescindível que 
essas pessoas jurídicas cumpram um dos 
requisitos a seguir.

• Sejam certificadas como entidades be-
neficentes de assistência social; ou
• Sejam qualificadas como organizações 
sociais, ou;
• Qualificadas como organizações da so-
ciedade civil de interesse público; ou
• Prestem atendimento direto e gratuito 
às pessoas com deficiência, cadastradas 
no Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde – CNES, do Ministério 
da Saúde.

QUEM NÃO PODE APRESENTAR 
PROJETOS

Não poderá apresentar projetos a pessoa 
jurídica de direito privado que, respectiva-
mente, seja ou tenha como dirigentes, ad-
ministradores, controladores ou membros 
de seus conselhos:

 - agente político de Poder ou do Minis-
tério Público, tanto quanto dirigente de 
órgão ou entidade da administração pú-
blica, de qualquer esfera governamental, 
ou respectivo cônjuge ou companheiro, 
bem como parente em linha reta, colate-
ral ou por afinidade, até o terceiro grau; e 
 - servidor público do Ministério da Saú-

de ou de suas entidades vinculadas, bem 
como seus respectivos cônjuges, compa-
nheiros e parentes em linha reta, colate-
ral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CREDENCIAMENTO

Antes de apresentar projetos, é necessário 
que a entidade realize um cadastro junto ao 
Ministério da Saúde. Por isso, é necessário 
que esta esteja com toda a sua documenta-
ção e regularidade fiscal em dia. As regras 
para o credenciamento dos proponentes 
estão no art. 17 da Portaria 1.550/2014.

Dessa forma, para o credenciamento, os 
interessados deverão apresentar requerimen-
to específico para cada um dos programas, 
conforme modelos constantes dos Anexos I 
e II da portaria citada, devidamente preen-
chido e assinado pelo dirigente da institui-
ção. Se o requerimento for apresentado por 
procurador, deverá constar, adicionalmente, 
cópia autenticada do RG e do CPF do outor-
gado e procuração com firma reconhecida, 
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que contenha poderes que não configurem 
qualquer tipo de intermediação[1] vedado 
pelo art. 11 da Lei nº 12.715, de 2012.

O requerimento de credenciamento de-
verá ser acompanhado da documentação 
abaixo listada.

 π cópia da Portaria vigente que certifica 
a Entidade Beneficente de Assistência 
Social ou comprovação do protocolo de 
renovação tempestivo do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência So-
cial (CEBAS);
 π documento que comprove a qualifica-

ção como OS;
 π documento que comprove a qualifica-

ção como OSCIP; ou
 π comprovante de cadastro no SCNES e 

apresentação de declaração do gestor lo-
cal atestando o atendimento direto e gra-
tuito às pessoas com deficiência, quando 
o requerimento for de credenciamento 
junto ao PRONAS/PCD;
 π cópia autenticada do estatuto ou con-

trato social vigente e respectivas alte-
rações posteriores, ambos registrados 
em cartório;
 π cópia autenticada do comprovante de 

domicílio da sede da instituição;
 π comprovante de inscrição e de situação 

cadastral no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica – cartão de CNPJ;
 π cópia autenticada do RG e do CPF do 

dirigente da instituição;
 π cópia autenticada da ata de eleição da 

atual diretoria ou do termo de posse de 
seus dirigentes, registrados em cartório;
 π comprovante de regularidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS) e com o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS);
 π Certidão Negativa Conjunta de Débi-

tos Relativos a Tributos Federais e à Dí-
vida Ativada da União;
 π Certidão Negativa da Procuradoria-

-Geral da Fazenda Nacional;
 π Certidão do Cadastro de Entidades 

Privadas Sem Fins Lucrativos Impedi-
das (CEPIM) da Controladoria-Geral da 
União; e
 π Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados do Setor Público Federal (CA-
DIN).

A documentação relativa ao credenciamen-
to deverá ser enviada ao Ministério da Saúde 
por meio de carta com Aviso de Recebimen-
to (AR) ou SEDEX ou entregue diretamente 
ao Protocolo Central do Ministério da Saúde, 
constando como destinatário “Ministério da 
Saúde - PRONON ou PRONAS/PCD - Es-
planada dos Ministérios, Bloco G, Protocolo 
Central, CEP 70.058-900 Brasília - DF”.

O pedido de credenciamento e seus respec-
tivos documentos deverão ser entregues ao 
Ministério da Saúde em até 30 dias antes do 
início do prazo de apresentação de projetos. 
Confira no Portal da Saúde o calendário com 
as datas de início e fim de credenciamento.

Os resultados dos pedidos de credencia-
mento serão publicados no Diário Oficial da 
União, através de uma portaria. A publicação 
é o ato do Ministério da Saúde que torna pú-
blico o credenciamento, que servirá como 
prévia habilitação para os anos subsequentes.

Enfim, caso o pedido de credenciamento 
seja indeferido, o proponente poderá apre-
sentar recurso à Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde, no prazo máximo de 
10 dias contados da data da publicação do 
indeferimento no Diário Oficial da União.

1. Configura-se a intermediação quando a entidade contrata uma pessoa física ou jurídica para apresentar-se como representante 
legal da Instituição. A contratação de elaborador de projeto ou captador de recursos não é intermediação. Vide artigos 46 e 76 da 
Portaria 1.550/2014.
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DICAS

• Durante toda a execução dos proje-
tos, a instituição deverá manter a sua 
regularidade fiscal, tributária e com 
a seguridade social.

• O credenciamento da entidade serve 
como prévia habilitação para os anos 
subsequentes, podendo ser apresen-
tados projetos no prazo regulamen-
tar previsto nesta Portaria.

• Caso a entidade perca a qualifica-
ção de Organização Social, OSCIP 
ou de Entidade Beneficente de As-
sistência Social, ou ainda deixar 
de se cadastrar no CNES, poderá 
ser descredenciada.

• O descredenciamento poderá se dar 
por diversas outras situações, previs-
tas no art. 22 da Portaria 1.550/2014.

• Quando for apresentar um projeto, 
a Instituição deverá comprovar a sua 
capacidade técnico-operativa. Esta 
só será aceita pelo Ministério 
da Saúde se o objeto do pro-
jeto tenha relação com 
as atividades regulares 
e habituais desenvol-
vidas pela institui-
ção proponente.

PRAZO E LIMITES DE PROJETOS 
POR PROPONENTE

A instituição credenciada poderá apre-
sentar até 3 (três) projetos por programa 
e por ano. O prazo para protocolo dos 
projetos é de até 45 dias a partir da data 
da publicação da Portaria do Ministério 
da Saúde e Ministério da Fazenda que 
estabelece o valor global máximo que 
será destinado para a dedução fiscal. 
Confira no Portal da Saúde o calendário 
de datas.

Caso o teto da renúncia fiscal não seja 
atingido, poderá ocorrer do Ministério 
da Saúde abrir novo prazo para apresen-
tação de projetos.

Por fim, o valor de cada projeto apre-
sentado está limitado a até 5% (cin-
co por cento) do valor global máximo 
destinado para dedução fiscal, estabe-
lecido anualmente em ato conjunto do 
Ministério da Saúde e do Ministério 
da Fazenda.
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CERTIFICADOS E 
QUALIFICAÇÕES

Para que uma entidade possa 
apresentar projetos ao PRO-
NAS/PCD ou ao PRONON 

é necessário que seja qualificada como 
Organização Social; Organização da So-
ciedade Civil por Interesse Público ou 
Certificada como Entidade Beneficente 
de Assistência Social. No caso do PRO-
NAS/PCD ainda existe a possibilidade 
de que a entidade preste atendimento di-
reto e gratuito às pessoas com deficiên-
cia, cadastradas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES, do 
Ministério da Saúde.

Por estes motivos, a seguir vamos trazer 
um pequeno resumo sobre cada especifica-
ção acima mencionada.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS

A qualificação de Organização Social 
poderá ser obtida por pessoas jurídicas de 
direito privado que não tenham fins lucra-
tivos. Essas entidades precisam exercer ati-
vidades ligadas ao ensino, à pesquisa cien-
tífica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
proteção e preservação do meio ambiente, 
à cultura e à saúde, além de atender outros 
requisitos previstos em lei.

As Organizações Sociais são regulamen-
tadas pela Lei Federal n° 9.637, de 15 de 
maio de 1998, que enumera todos os re-
quisitos específicos para obtenção da qua-
lificação, tudo no âmbito federal. Nesse 
sentido, caberá aos Estados e Municípios 
aprovarem suas próprias leis se quiserem 

também se utilizar dessa forma de parceria 
proposta às organizações e entes públicos.

Enfim, as entidades qualificadas como 
Organizações Sociais serão declaradas 
como entidades de interesse social e utili-
dade pública.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL POR INTERESSE PÚBLICO - 
OSCIP

O título de OSCIP - Organização da 
Sociedade Civil por Interesse Público é 
uma qualificação que pode ser conferida 
a qualquer associação sem fins lucrativos 
que seja constituída no Brasil, desde que 
sejam cumpridos todos os requisitos le-
gais necessários.

A OSCIP é regulamentada pela Lei Fe-
deral n° 9.790, de 23 de março de 1999. 
Também conhecida como “a nova lei do 
terceiro setor”, é nela que encontramos to-
das as orientações para requerer a qualifi-
cação frente ao Ministério da Justiça.

Podem ser qualificadas como OSCIP 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e que 
estejam com o seu funcionamento regular 
há pelo menos três anos. Também é neces-
sário que o Estatuto Social da entidade ver-
se expressamente sobre uma série de itens 
que devem ser verificados na lei que regu-
lamenta a OSCIP. 

O pedido de qualificação pode ser apre-
sentado diretamente ao Ministério da Jus-
tiça, pelos correios ou por meio eletrônico.

Para mais informações, acesse o site do 
Ministério da Justiça em http://www.justica.
gov.br/central-de-atendimento/entidades/oscip.

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES 
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CEBAS

O título de CEBAS – Certificação de En-
tidades Beneficentes de Assistência Social 
na Área de Educação - é uma certificação 
que poderá ser concedida a pessoas jurídi-
cas de direito privado que não tenham fins 
lucrativos e que sejam reconhecidas como 
entidades beneficentes de assistência social 
que prestem serviços nas áreas da educa-
ção, assistência social ou na área da saúde.

O CEBAS é regulamentado pela Lei Fe-
deral n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, 
e suas disposições tratam dos requisitos ne-
cessários para obtenção da certificação.

As entidades que buscam a certificação 
precisam de, no mínimo, 12 meses de fun-
cionamento, além de ter como área de atua-
ção preponderante a educação e estar regu-
larmente cadastrada no Censo da Educação 
Básica ou no Censo de Educação Superior. 
Além disso, outros diversos requisitos pre-
vistos em norma deverão ser cumpridos.
Para mais informações, acesse http://cebas.mec.
gov.br/

CADASTRO NACIONAL DE 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

CNES é a sigla para o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde. O cadas-
tro é uma determinação do Ministério da 
Saúde para todos os estabelecimentos que 
prestem assistência na área da saúde. 

O cadastro deverá ser feito pelo gestor 
local, que pode ser da Secretaria Municipal 
ou Estadual de Saúde. Acesse o site http://
cnes.datasus.gov.br/ e obtenha mais informa-
ções sobre este cadastro.

MARCO REGULATÓRIO DAS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL – MROSC

É importante que a Entidade esteja 
atenta às novidades trazidas pelo novo 
Marco Regulatórios das Organizações da 
Sociedade Civil, através da Lei Federal 
nº 13.019/2014, que foi alterada pela Lei 
13.204/2015.

 As alterações, conforme Comunicado 
do Ministério da Justiça[2], direcionados 
para as entidades que detinham o título 
de Utilidade Pública Federal, foram no 
sentido de extinguir o título de Utilida-
de Pública Federal e desativar o Cadastro 
Nacional de Entidades Sociais do Minis-
tério da Justiça (CNES).

 A justificativa destas mudanças, con-
forme explicado no Comunicado antes 
mencionado, é no sentido de desburocra-
tizar relações firmadas entre o Estado e as 
Organizações da Sociedade Civil (OSC ś). 
Assim, benefícios ficam universalizados 
a todas as organizações sem fins lucrati-
vos, sem que haja necessidade de certifi-
cação prévia.

Em paralelo, não houve a revogação da 
Lei que instituiu a OSCIP (9.790/99) e nem 
as Organizações Sociais (9.637/98). No 
mesmo sentido, também não houve qual-
quer alteração na legislação que instituiu os 
programas PRONON e PRONAS/PCD, 
no sentido de deixar de exigir as certifica-
ções acima referidas. 

Ainda assim recomenda-se que, antes 
do credenciamento, a Entidade verifique, 
junto ao Ministério da Saúde, a informa-
ção atualizada de quais requisitos deva 
cumprir para apresentar um projeto aos 
programas estudados nesta Cartilha.

2. Documento assinado eletronicamente, que pode ter sua autenticidade conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br, informando o código verificador 
2145867 e o código CRC 1C4043CB.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO PRONON

O Programa tem a finalidade de captar 
e canalizar recursos para a prevenção e o 
combate ao câncer. E para os fins da Por-
taria 1.550/2014, a prevenção e o combate 
ao câncer englobam a promoção da infor-
mação, a pesquisa, o rastreamento, o diag-
nóstico, o tratamento, os cuidados paliati-
vos e a reabilitação referentes às neoplasias 
malignas e afecções correlatas.

As ações e serviços de atenção oncológi-
ca, por sua vez, compreendem os seguintes 
campos de atuação.

• a prestação de serviços médico-assis-
tenciais;
• a formação, o treinamento e o aperfei-
çoamento de recursos humanos em to-
dos os níveis;
• a realização de pesquisas clínicas, epi-
demiológicas e experimentais.

Ou seja, os projetos apresentados ao Mi-
nistério da Saúde deverão compreender um 
dos campos de atuação acima citados. 

E cada campo será melhor detalhado nas 
áreas prioritárias abaixo descritas, que estão 
sujeitas a atualização do Ministério da Saúde.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO PRONON 

Abaixo, listamos as áreas prioritárias 
para execução das ações e serviços de aten-
ção oncológica, definidas na Portaria, em 
seu art. 6º;

 π prestação de serviços médico-assisten-
ciais voltados à atenção/cuidado da pes-

soa com câncer, principalmente as ações 
voltadas ao diagnóstico e estadiamento 
da doença, ao tratamento cirúrgico, qui-
mioterápico e radioterápico, e aos cuida-
dos paliativos;
 π prestação de serviços desenvolvidos 

em casas de apoio quando estes estabe-
lecimentos tiverem como público-alvo as 
pessoas com câncer;
 π apoio à prestação de serviços de saú-

de por meio da adequação da ambiência 
dos estabelecimentos;
 π desenvolvimento de projetos de educa-

ção permanente e formação de recursos 
humanos direcionados a profissionais 
que atuem na área de saúde em todos os 
níveis de atenção, especialmente:

a) formação técnica na área 
de radioterapia;
b) formação de nível superior 

na área de radioterapia (físico-
médico e radioterapeuta);
c) educação permanente na 

área de cuidados paliativos; e
d) educação permanente na 

área de oncologia pediátrica;
 π realização de pesquisas para o desenvol-

vimento de novos métodos custo-efetivos 
para diagnóstico e terapêutica em câncer;
 π realização de pesquisas epidemiológi-

cas, descritivas e analíticas, dos vários 
tipos de câncer existentes;
 π realização de pesquisa e desenvolvi-

mento de inovações, tecnologias e/ou 
produtos para prevenção, diagnóstico e/
ou tratamento de câncer;
 π realização de pesquisas básicas e pré-

-clínicas que levem ao desenvolvimento 
de novos métodos diagnósticos ou tera-
pêuticos em oncologia;
 π desenvolvimento de bancos de tumo-

res; e
 π realização de pesquisas para avaliação 

de políticas, serviços, programas e ações 
de saúde em oncologia.

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO PRONAS/PCD

O Programa em questão tem a 
finalidade de captar e canali-
zar recursos destinados a esti-

mular e desenvolver ações de promoção 
à saúde e de reabilitação/habilitação da 
pessoa com deficiência.

Conforme descrito na Portaria 
1.550/2014, as ações de promoção à 
saúde e de reabilitação/ habilitação da 
pessoa com deficiência de que trata o 
“caput” se destinam à pesquisa, à promo-
ção da informação e da saúde, identifi-
cação e diagnóstico precoce, tratamento, 
reabilitação/habilitação, uso terapêutico 
de tecnologias assistivas e projetos in-
tersetoriais de apoio à saúde voltados às 
pessoas com deficiência física, auditiva, 
visual, intelectual, múltipla, pessoas com 
ostomia e com transtorno do espectro 
do autismo.

Em paralelo, as ações e serviços do 
PRONAS/PCD compreendem os se-
guintes campos de atuação.

• a prestação de serviços mé-
dico-assistenciais;
• a formação, o treinamento e o 
aperfeiçoamento de recursos hu-
manos em todos os níveis;
• a realização de pesquisas clínicas, 
epidemiológicas e experimentais; e
• realização de pesqui-
sas socioantropológicas.

Assim, os projetos apresentados ao 
Ministério da Saúde ao PRONAS/PCD 
deverão compreender um dos campos de 
atuação citados.

Cada campo, por sua vez, será mais de-
talhado nas áreas prioritárias abaixo des-
critas, que estão sujeitas a atualização do 
Ministério da Saúde.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO PRONAS/PCD

Consideram-se áreas prioritárias para 
execução das ações e serviços de promo-
ção à saúde e de reabilitação/habilitação 
da pessoa com deficiência, conforme o 
art. 10 da Portaria 1.550/2014.

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS E DE APOIO À SAÚDE 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
ESPECIALMENTE VOLTADOS A:

 π qualificação de serviços de saúde, 
por meio da adequação da ambiência 
de estabelecimentos, levando em consi-
deração os princípios do desenho uni-
versal e os critérios técnicos da NBR 
nº 9.050/ABNT, de 2004, estabelecen-
do, assim, espaços de uso democrático 
onde todas as pessoas, inclusive aque-
las com deficiência física, sensorial e/
ou intelectual, tenham condições iguais 
de uso, compreensão e expressão;
 π reabilitação/habilitação da pessoa 

com deficiência;
 π diagnóstico diferencial da pessoa 
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com deficiência;
 π identificação e estimulação precoce 

das deficiências;
 π adaptação, inserção e reinserção da 

pessoa com deficiência no trabalho;
 π ampliação, estimulação e manutenção 

das capacidades funcionais por meio de 
práticas esportivas;
 π ampliação, estimulação e manutenção 

das capacidades funcionais por meio de 
terapia assistida por animais (TAA); e
 π ampliação, estimulação e manutenção 

das capacidades funcionais por meio de 
produção artística e cultural;

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE 
SAÚDE, ESPECIALMENTE VOLTADAS:

 π à formação técnica e capacitação em 
ortopedia técnica;
 π ao uso de tecnologia assistiva no cam-

po da reabilitação/habilitação;
 π ao acolhimento, manejo e desenvolvi-

mento de ações de cuidado à saúde da 
pessoa com deficiência, no âmbito da 
atenção básica, especializada, hospita-
lar e de urgência e emergência;
 π ao diagnóstico diferencial no campo 

da deficiência, especialmente em do-
enças raras, deficiência intelectual e 
transtornos do espectro do autismo;
 π ao uso da Classificação Internacional 

de Funcionalidade (CIF); e
 π ao uso de tecnologia de órtese robo-

tizada de marcha (aparelho para tração 
ortopédica) e sua aplicação terapêutica 
em pacientes com lesão neurológica;

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
DE PESQUISAS CLÍNICAS, 
EPIDEMIOLÓGICAS, EXPERIMENTAIS 
E SOCIOANTROPOLÓGICAS, 
ESPECIALMENTE VOLTADAS:

 π aos novos métodos diagnósticos e de 
tratamento em reabilitação/habilitação 
às pessoas com deficiência e que se-
jam custoefetivos;
 π ao uso da CIF e sua aplicabilida-

de no campo da saúde para as pessoas 
com deficiência;
 π ao uso de tecnologias assistivas na rea-

bilitação/habilitação das pessoas com de-
ficiência, em especial que envolvam pro-
tocolos e diretrizes clínicas de órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção;
 π aos métodos diagnósticos e terapêuticos 

da pessoa com deficiência, especialmente 
em doenças raras, deficiência intelectual e 
transtornos do espectro do autismo;
 π à avaliação de políticas, serviços, pro-

gramas e ações de saúde especializados 
em reabilitação/habilitação;
 π às pesquisas básicas e pré-clínicas com 

potencial de translação para a saúde das 
pessoas com deficiências;
 π às pesquisas em neurociências 

com impacto na saúde das pessoas 
com deficiência;
 π às pesquisas socioantropológicas sobre 

as deficiências;
 π às pesquisas epidemiológicas sobre os 

diversos tipos de deficiência; e
 π às pesquisas e desenvolvimento de 

inovações, tecnologias, dispositivos e/
ou produtos de tecnologia assistiva, es-
pecialmente de órteses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção (OPM).

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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PROJETOS DE 
REFORMAS E 
REPAROS

Para os processos relacionados ao 
PRONON e ao PRONAS/PCD 
só serão aceitos objetos de refor-

ma. Ou seja, estão excluídas construções, 
ampliações e conclusões de obras.

Nesse sentido, a Portaria 1.550/2014 
traz os conceitos de reforma e reparos, 
conforme veremos a seguir.

REFORMA: obras de conservação ou 
manutenção que não acarretem supressão 
ou acréscimo de área construída, tais como 
demolição e construção de paredes inter-
nas, pinturas, reparos em revestimentos, 
substituição de materiais de revestimento 
de piso, parede ou forro, substituição do 
tipo de telha ou manutenção da cobertura 
do bem, manutenção de instalações elé-

tricas, instalações hidrossanitárias, rede 
de dados, substituição de esquadrias e 
obras de adequação para acessibilidade de 
acordo com critérios e parâmetros técni-
cos observados na NBR nº 9.050/ABNT, 
de 2004.

REPAROS: conjunto de operações 
para corrigir danos incipientes e de pe-
quena repercussão, em bens móveis, imó-
veis ou equipamentos.

A parte da proposta que diz respeito 
aos aspectos do projeto arquitetônico 
será analisada pela COAINF, que é a 
Coordenação de Análise de Investi-
mentos e Infraestrutura. Caberá as de-
mais áreas avaliar questões como o mé-
rito e objeto do projeto, viabilidade do 
mesmo, etc.

Uma vez que esse tipo de projeto deve 
anexar uma série de documentos, o Mi-
nistério da Saúde disponibilizou um do-
cumento chamado “Guia Técnico Orien-
tativo”, disponível no site do Ministério.
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 COMO ELABORAR 
UM PROJETO?

Uma vez que a Entidade já esteja 
devidamente credenciada no Mi-
nistério da Saúde, chegou o mo-

mento de apresentar o projeto para avaliação.

Essa é uma das etapas mais importantes, 
pois tudo o que for colocado em seu projeto 
deverá ser comprovado no momento da pres-
tação de contas, ou seja, tudo o que for pro-
metido deverá ser cumprido e demonstrado.

PROJETO CONCEITUAL

O projeto conceitual deverá ser formula-
do conforme um modelo disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde (vide Anexo III 
da Portaria 1.550/2014).

No formulário, o proponente deve indi-
car qual o programa escolhido (PRONON 
ou PRONAS/PCD) e deverão ser apresen-
tadas as informações básicas da instituição 
que está apresentando o projeto. 

Depois é o momento de informar título 
do projeto; valor total e prazo de execução 
(em meses), escolher a área do seu projeto 
e informá-la. Ou seja, deverá ser informada 
uma das ações ou serviços que serão exe-
cutados no âmbito do programa escolhido. 
Cada projeto deverá ser enquadrado exclusi-
vamente em uma das ações e serviços de que 
tratam os arts. 5º e 9º da Portaria 1.550/2014.

A seguir, é o momento de entrar no pro-
jeto conceitual em si, momento em que de-
verão ser apresentadas informações como 
objetivos; justificativa; equipamentos, 

ações e serviços que serão realizados; es-
trutura física e recursos humanos; abran-
gência geográfica com cidade, estado, 
população e/ou entidades que serão bene-
ficiadas pelo projeto; público alvo e núme-
ro estimado de pessoas atingidas; metas e 
resultados esperados; plano de atividades 
e formas de monitoramento da execução; 
entre outros dados necessários, conforme a 
área que for escolhida.

O projeto deve conter um cronograma 
de execução, que deve ser apresentado em 
meses, considerando sempre o seu início a 
partir da data de liberação dos recursos da 
Conta Captação para a Conta Movimento. 
O prazo de execução dos projetos poderá 
ser de até 24 (vinte e quatro) meses, exce-
to quando se tratar de projetos de pesquisa, 
que poderá ser de até 36 (trinta e seis) meses.

Além disso, quando da elaboração do 
projeto, a leitura da Portaria 1.550/2014 
será indispensável. Veja abaixo os artigos 
que deverão ser observados, dependendo 
do tipo de projeto.

 - Projetos de prestação de serviços médi-
co-assistenciais: vide artigos 29 a 31;
 - Projetos de pesquisa: vide artigo 32;
 - Projetos de formação, capacitação, e 

aperfeiçoamento de recursos humanos: 
vide artigo 33;
 - Projetos de reformas: vide artigos 34 e 

35 e Guia Técnico Orientativo, disponí-
vel no site do Ministério da Saúde;
 - Projetos para aquisição de materiais 

permanentes: vide artigos 36 a 39;
 - Projetos para aquisição de medicamen-

tos, kits diagnósticos, materiais médico-
-hospitalares, órteses, próteses e outros 
produtos para saúde: vide artigos 40 a 42;
 - Projetos que preveem comodato ou 

cessão de uso de bens imóveis ou equipa-
mentos: vide artigo 43.

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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PROJETO ORÇAMENTÁRIO

O projeto deverá apresentar orçamento de-
talhado, contendo todos os custos envolvidos 
para alcance dos objetivos, informando a na-
tureza das despesas e as categorias dos gastos.

Para isso, o Ministério da Saúde criou um 
modelo (Anexo VI da Portaria 1.550/2014), 
que poderá ser utilizado ou adaptado, con-
forme necessidade do objeto e das ações a 
serem executadas.

As despesas referentes aos serviços de 
elaboração do projeto e de captação de re-
cursos deverão ser detalhadas na planilha 
de custos do projeto, sendo obrigatório o 
seu destaque em relação aos demais itens 
de despesas. Esses serviços poderão ser 
realizados por profissionais contratados 
para este fim, desde que a soma dos custos 
com elaboração e captação não ultrapasse 
5% (cinco por cento) do valor total previs-
to para o projeto, limitada ao teto de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).

As despesas administrativas devem cons-
tar no orçamento de forma detalhada, sen-
do admitidos custos com:

 - material de consumo para escritório;
 - locação de imóvel para atender os obje-

tivos do projeto durante a sua execução;
 - serviços de postagens e correios;
 - transporte e deslocamento de pesso-

al administrativo;
 - conta de telefone, de água, de luz e 

de internet;
 - honorários de pessoal administrativo, 

serviços contábeis e advocatícios contra-
tados para execução do projeto e respec-
tivos encargos sociais; e
 - outras despesas administrativas restri-

tas, indispensáveis à execução dos proje-
tos, assim consideradas pelo Ministério 
da Saúde, desde que especificadas no 
projeto e no seu respectivo orçamento.

Os itens do orçamento do projeto deverão 
se basear em sistemas de informações que 
possam servir como referência de preços, 
como o SIGEM, BPS, do Sistema Integra-
do de Administração de Serviços Gerais 
(SIASG), do SINAPI, entre outros que pos-
sam servir de referência para definição de 
preços e custos de ações e serviços de saúde.

Caso os custos não estejam previstos em 
nenhum desses sistemas de referência, a en-
tidade deverá realizar cotação prévia de, no 
mínimo, 3 (três) orçamentos com preços pra-
ticados no mercado, para que seja demons-
trada a opção de maior economicidade. Caso 
isso não seja possível, como é o caso, por 
exemplo, de serviços que sejam prestados por 
fornecedor exclusivo, é necessária que seja 
apresentada justificativa ao Ministério.

A entidade também deve ter muita aten-
ção quanto às retenções e aos recolhimen-
tos relativos a impostos, tributos e con-
tribuições que incidirem sobre os valores 
pagos pelos serviços contratados, pois es-
tes custos são de sua responsabilidade. Por 
isso, a orientação de um profissional da 
área da contabilidade é imprescindível para 
a boa execução do projeto.

Também vale lembrar, novamente, que o 
orçamento do projeto está limitado a até 5% 
(cinco por cento) do valor global máximo 
destinado para dedução fiscal, estabelecido 
anualmente em ato conjunto do Ministério 
da Saúde e do Ministério da Fazenda.

 DESPESAS VEDADAS

Os projetos não poderão conter as seguin-
tes despesas:

 π a título de taxa de administração ou similar;
 π em benefício de servidor ou emprega-

do público ou em favor de clubes e asso-
ciações de servidores públicos ou entida-
des congêneres;
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 π que resultarem em vantagem financeira 
ou material para o doador;
 π com ações e serviços de captação que ex-

cedam o limite de 5%, no teto de R$50 mil;
 π com recepções, festas, coquetéis, servi-

ços de bufê ou similares, excetuados os 
gastos com refeições dos profissionais ou 
com ações educativas, quando necessário 
à consecução dos objetivos do projeto;
 π referentes à compra de passagens em pri-

meira classe ou classe executiva, salvo em 
caso de necessidade justificada, para pesso-
as com deficiência ou mobilidade reduzida;
 π com taxas bancárias, multas, juros ou cor-

reção monetária, inclusive referentes a paga-
mentos ou recolhimentos fora dos prazos; e
 π para custeio de ações e serviços médico-

-assistenciais, já executados pelo proponente 
para atenção às pessoas no âmbito do SUS.

Além das despesas vedadas acima pre-
vistas, os projetos não poderão solicitar o 
custeio dos serviços já realizados na insti-
tuição, tampouco o pagamento de profis-
sionais que já atuam no local. Isso não se 
aplicará aos casos em que houver a necessi-
dade e possibilidade de se aumentar a car-
ga horária desses profissionais com vistas a 
permitir a execução das atividades relativas 
ao objeto proposto no projeto (art. 24, §1º 
da Portaria 1.550/2014).

DOCUMENTOS ANEXOS

Dependendo da área de atuação, poderá 
haver a necessidade de juntar alguns do-
cumentos anexos ao seu projeto, além dos 
descritos abaixo. São eles:

 π requerimento de apresentação de pro-
jeto devidamente preenchido, conforme 
modelo constante do Anexo III da Por-
taria 1.550/2014;
 π cópia do ato que deferiu o seu pedido 

de credenciamento;
 π declaração de responsabilidade, confor-

me o modelo constante do Anexo IV, e 
de capacidade técnico-operativa, confor-
me o modelo constante do Anexo V, para 
o cumprimento do objeto e dos objetivos 
contratados e execução físico-financeira 
das atividades necessárias;
 π comprovação de anuência prévia favo-

rável ao projeto pelos gestores estadual e/
ou municipal de saúde do SUS, a depen-
der de sua abrangência e do alcance das 
ações propostas nessas esferas de gestão, 
respeitada a legislação vigente; e
 π declaração de comprometimento a sub-

meter o projeto à apreciação dos Comitês 
de Ética, da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA) e da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CT-
NBio), quando for o caso, e de somente 
iniciar a execução do projeto após enviar 
ao Ministério da Saúde comprovante(s) de 
ter obtido as necessárias autorizações éti-
cas e sanitárias para realizar o estudo.

DICAS
• Relembrando: cada instituição poderá 
apresentar até 3 projetos por ano;
• A comprovação da capacidade técni-
co-operativa da instituição será aceita 
pelo Ministério da Saúde na condição de 
que o objeto a ser executado no projeto 
apresentado seja próprio das atividades 
regulares e habituais desenvolvidas pela 
instituição proponente;
• A participação das instituições na re-
alização de projetos referentes ao PRO-
NON e ao PRONAS/PCD não poderá 
ocorrer em prejuízo de suas atividades 
prestadas ao SUS, não podendo compre-
ender o quantitativo executado ou em 
execução por meio de contratos, convê-
nios e instrumentos congêneres firma-
dos com órgãos e entidades integrantes 
do SUS e para obtenção do Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência 
Social. 

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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REGRAS DOS PROJETOS PARA 2016

Excepcionalmente para o ano de 2016 o 
Ministério da Cultura lançou, no mês de 
agosto, o Comunicado nº 001/2016, que 
trouxe algumas regras a serem aplicadas 
para projetos apresentados no ano de 2016.

COMUNICADO Nº 001/2016

O Ministério da Saúde publicará, nos 
próximos dias, a portaria interministerial 
que fixa o teto anual da renúncia fiscal dos 
programas PRONON e PRONAS/PCD, 
nos termos do art. 16, §5º, do Decreto nº 
7.988, de 17 de abril de 2013. Em consequ-
ência, a partir da referida publicação, será 
aberto o prazo para recebimento de novos 
projetos em 2016. Os valores, conforme 
autorizado pelo Ministério da Fazenda, são 
os seguintes:

PRONON: R$ 77.447.735,00 (setenta e 
sete milhões, quatrocentos e quarenta e 
sete mil, setecentos e trinta e cinco reais)

PRONAS/PCD: R$ 14.696.789,00 (qua-
torze milhões, seiscentos e noventa e seis 
mil, setecentos e oitenta e nove reais)

Solicitamos às Instituições credenciadas 
junto aos programas, que tenham interes-
se em apresentar novos projetos em 2016, 
observarem rigorosamente o disposto 
na legislação, especialmente a Portaria nº 
1.550/2014.

Dessa forma, considerem o valor máximo 
de cada projeto, conforme o disposto art. 
25, §2º, da Portaria GM/MS nº 1.550/2014

 π 1) Para PRONON: R$ 3.872.386,75;
 π 2) Para PRONAS/PCD: R$ 734.839,45;

Tendo em vista o prazo exíguo até o 
término do ano para análise dos projetos, 
publicação dos resultados e captação dos 
recursos, ficou estabelecido, excepcio-
nalmente para o ano de 2016, as seguin-
tes condições:

 π 1) O prazo para recebimento dos 
projetos será de 20 (vinte) dias corri-
dos, a partir da publicação da porta-
ria interministerial;
 π 2) Será admitido apenas 1 (um) projeto 

por Instituição;
 π 3) O prazo para respostas às dili-

gências será de até 7 (sete) dias corri-
dos, a partir do respectivo recebimento 
pela Instituição.

Ressaltamos que as condições 1, 2 e 3, 
acima, valem somente para o ano de 2016.

ATENÇÃO! Os novos projetos deve-
rão ser enviados e/ou protocolados jun-
to ao Ministério da Saúde somente após 
a publicação da portaria interministe-
rial. Projetos protocolados anteriormen-
te e/ou com data de postagem anterior 
à publicação da portaria interministerial 
serão desconsiderados. Mais esclareci-
das pelos e-mails pronon@saude.gov.br ou 
pronas@saude.gov.br

 Coordenação de Projetos de Coopera-
ção Nacional – CPCN  |  Departamento 
de Economia da Saúde – DESID  |  Secre-
taria Executiva – Ministério da Saúde
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COMO ACOMPANHAR 
MEU PROJETO?

O projeto deve ser acompanhado junto 
ao Ministério da Saúde, através do SIPAR 
- Sistema Integrado de Protocolo e Arqui-
vo, apresentando o número de protocolo 
e senha para ter acesso às informações e 
principalmente em qual área e/ou setor o 
projeto está localizado. 

Atualmente, o Ministério ainda não 
possui um software de acompanhamen-
to de projetos, e por isso o atendimento 
ainda é por telefone ou e-mail. Os con-
tatos são:

Credenciamento e Termo de Compro-
misso: (61) 3315 2157

 Projetos e contas captação e movimenta-
ção: (61) 3315 2913 / 3315 2699

E-mails: pronon@saude.gov.br  
  pronas@saude.gov.br

ANÁLISE DO PROJETO

Depois de recebido, a Secretaria Execu-
tiva do Ministério da Saúde enviará o pro-
jeto ao órgão do Ministério responsável 
para fazer a análise técnico-financeira em 
10 dias e emitir parecer técnico conclusivo 
em até 40 dias.

Nesse período, poderão ser solicitados 
esclarecimentos à Entidade proponente, 
por meio eletrônico. Por isso, não deixe 
de olhar o seu e-mail com freqüência. 
Assim, a Instituição deverá responder 
ao Ministério no prazo de 10 dias. Du-
rante este período, a análise do projeto 
fica suspensa.

A decisão final da aprovação dos projetos 
será feita pelo Comitê Gestor[3] do PRONON 
e do PRONAS/PCD, a partir do parecer téc-
nico conclusivo emitido para cada projeto.

RECURSO

Após a publicação (conforme será expli-
cado no próximo tópico), a Entidade pode-
rá apresentar recurso para a autoridade que 
emitiu o parecer técnico. O prazo para o 
recurso é de 5 (cinco) dias, contados da pu-
blicação da portaria. Atenção: se o recurso 
for apresentado fora do prazo ele não será 
avaliado pelo Ministério da Saúde.

O recurso deve ser encaminhado para a 
Secretaria Executiva do Ministério da Saú-
de. A Secretaria, por sua vez, irá encaminhar 
o recurso para a autoridade competente.

Caso a decisão sofra alterações, será rea-
lizada uma nova publicação no Diário Ofi-
cial da União. 

3. O Comitê Gestor do PRONON e PRONAS/PCD é um colegiado instituído pela Portaria GM/MS nº 1.550/2014, que em seu  art. 12  estabelece 
as seguintes competências: I - reavaliar, de ofício ou a requerimento, a definição das áreas prioritárias para execução das ações e serviços de atenção à 
pessoa com câncer e de atenção à pessoa com deficiência e, ser for o caso, propor alteração ao Ministro de Estado da Saúde; II - deliberar, de ofício ou 
a requerimento, sobre a priorização de projetos submetidos às áreas técnicas, considerando os recursos da renúncia fiscal disponíveis para o exercício; 
III - definir parâmetros para aprovação, acompanhamento e prestação de contas dos projetos; IV - definir a sistemática de monitoramento e avaliação 
do PRONON e do PRONAS/PCD e formular proposições para os seus aprimoramentos; V - deliberar quanto ao descredenciamento de instituição com 
projeto em execução; e VI - deliberar sobre os casos omissos.

CARTILHA PRONON  & PRONAS/PCD
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QUANDO A VERBA 
PODE SER CAPTADA?

A portaria de aprovação de projeto é o 
ato do Ministério da Saúde que torna pú-
blica a aprovação de projetos e autoriza o 
início da captação de recursos.

Essa portaria de aprovação do projeto 
será publicada no Diário Oficial da União, 
que pode ser consultado pelo link http://
portal.in.gov.br/. Então, se o projeto da Enti-
dade foi aprovado, é após a publicação no 
DOU que esta poderá captar os recursos.

No entanto, é muito importante que a 
entidade faça a conferência das informa-
ções que constam no Diário Oficial, garan-
tindo que está tudo correto. Na Portaria 
de aprovação de projetos e de autorização 
para captação de recursos conterá:

 π o número de registro do projeto 
no SIPAR;
 π o título do projeto;
 π a razão social da instituição e o respec-

tivo CNPJ;
 π o valor aprovado para captação 

de doações;

 π os prazos de captação e de execução; e
 π o extrato do projeto aprovado.

PERCENTUAL MÍNIMO DE 
CAPTAÇÃO

Atenção, o projeto só pode começar a 
ser executado depois de captados 100% 
(cem por cento) dos recursos previstos 
no orçamento.

 Porém, caso não haja a captação integral 
dos recursos financeiros no prazo previs-
to para a captação, desde que tenham sido 
captados pelo menos 60% dos recursos, a 
instituição poderá readequar o seu projeto 
ao valor previsto na conta bancária. Essa 
readequação requer uma aprovação prévia 
do Ministério da Saúde, imprescindível 
para que o projeto possa ser iniciado.
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QUEM PODE SER UM 
DOADOR?

Considera-se doador a pessoa fí-
sica ou jurídica que financiará 
projetos e que obterá benefício 

da renúncia fiscal (art. 2, VI da Portaria 
1.550/2014). E o próximo passo para a cap-
tação é verificar quem pode se um doador 
para o seu projeto.

PESSOA FÍSICAS: Somente as pessoas 
que façam a opção pela declaração COM-
PLETA do IR. Valor da dedução: até 1% 
do IR devido para o PRONAS/PCD e 1% 
para o PRONON.

PESSOAS JURÍDICAS: Somente 
aqueles que fazem a opção de pagamento 
do seu IR com base no LUCRO REAL. 
Valor da dedução: até 1% do IR devido para 
o PRONAS/PCD e 1% para o PRONON.

E quem está obrigado ao regime de tribu-
tação do lucro real? Essa definição é dada 
através do art. 14 da Lei n. 9.718, de 27 de 
novembro de 1998. Conforme essa lei, es-
tão obrigadas à apuração do lucro real as 
pessoas jurídicas:

 π cuja receita total, no ano-calendá-
rio anterior seja superior ao limite de 
R$78.000.000,00 (setenta e oito milhões 
de reais), ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 
(doze) meses; 
 π cujas atividades sejam de bancos comer-

ciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imo-
biliário, sociedades corretoras de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribui-
doras de títulos e valores mobiliários, 

empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de se-
guros privados e de capitalização e enti-
dades de previdência privada aberta;
 π que tiverem lucros, rendimentos ou ga-

nhos de capital oriundos do exterior;
 π que, autorizadas pela legislação tributá-

ria, usufruam de benefícios fiscais relati-
vos à isenção ou redução do imposto;
 π que, no decorrer do ano-calendário, te-

nham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2º 
da Lei nº 9.430, de 1996;
 π que explorem as atividades de presta-

ção cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, ges-
tão de crédito, seleção e riscos, adminis-
tração de contas a pagar e a receber, com-
pras de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring).
 π que explorem as atividades de securiti-

zação de créditos imobiliários, financei-
ros e do agronegócio.

Mas tenha cautela, pois é vedada a capta-
ção de recursos de entidades vinculadas à 
instituição proponente. Além disso, o doa-
dor não poderá receber qualquer vantagem 
financeira ou bem, em razão da doação.

A modalidade de patrocínio ainda não 
foi regulamentada, e o art. 109 da Portaria 
1.550/2014 explica que ato do Ministro de 
Estado da Saúde disporá sobre o patrocí-
nio com finalidade promocional.

Por fim, os benefícios da dedução fiscal 
em favor dos projetos do PRONAS/PCD e 
PRONON não excluem outros benefícios, 
abatimentos e deduções. Em outras pala-
vras, quem investir no PRONAS/PCD e 
PRONON poderá também investir em ou-
tros mecanismos de incentivo fiscal, sem 
que o percentual de isenção seja afetado.
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DICAS DE CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS

A entidade responsável pelo projeto 
pode contratar profissional para captar 
recursos. Esse serviço poderá ser remune-
rado em até 5% do valor do projeto e não 
poderá ultrapassar o teto de 50 mil reais. 
Esse valor de 5% prevê também os ser-
viços de elaboração do projeto. Por isso, 
antes de contratar um captador de recur-
sos, certifique-se do percentual disponí-
vel para esta finalidade.

Nos projetos submetidos aos programas 
é necessário que haja captação de 100% 
dos recursos, ou, no mínimo 60%, sendo 
que na segunda hipótese será necessário 
fazer uma readequação do projeto.

Ou seja, recomendamos que a prospec-
ção do seu incentivador seja feita antes 
mesmo da elaboração do projeto, para 
evitar que a ideia fique “dentro da gaveta”.

Dessa forma, é importante munir-se do 
máximo de informações sobre captação 
de recursos, para obter êxito na emprei-
tada. 

Depois de avaliar quem pode ser um in-
centivador para o seu projeto, leias essas 
dicas de captação de recursos.

Conhecer o seu incentivador em po-
tencial: é extremamente importante você 
conhecer o seu incentivador em potencial. 
Pesquisar sobre a empresa, entender se 
essa empresa já apoia projetos através de 
mecanismos de incentivo fiscal, ou seja, se 
já existe um histórico nesse sentido. Além 

disso, entender se o negócio do empresá-
rio tem relação ou não com o seu projeto. 
Tente buscar incentivadores que tenham 
identificação com o seu projeto.

Faça uma boa apresentação de ven-
da: prepare um material a altura do seu 
projeto. Uma boa apresentação de venda é 
essencial para “encher os olhos” do incen-
tivador. Clareza de informações e uma boa 
escrita (sem erros de português) são pri-
mordiais. Na sua apresentação é necessário 
trazer informações básicas como número 
de identificação do projeto, Diário Oficial 
de aprovação, objetivos, resultados a serem 
alcançados, etc. Lembre-se: ninguém com-
pra uma roupa que achou feia na vitrine.
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Prepare-se para as reuniões: quando 
apresentar o seu projeto, esteja confian-
te e tenha conhecimento amplo de cada 
detalhe do projeto. Se for necessário, en-
saie antes do encontro. Um bom vende-
dor é aquele que conhece o produto que 
está vendendo.

Mostre que o seu projeto é inovador: 
ninguém se interessa por algo que já está 
acostumado a ver. Mostre ao incentivador 
em potencial que o seu projeto é diferente. 
Exalte os diferenciais, os pontos de inova-
ção. Conquiste o seu incentivador.

Demonstre os resultados que serão 
alcançados: pode ser através de núme-
ros, mas é necessário que você mostre ao 
incentivador que o seu projeto terá um 
alcance significativo para a comunidade.

Agradeça mesmo que receba um 
não: muitas entidades, quando recebem 
um não, ficam indignadas com o incenti-
vador e sequer agradecem. É importante 
lembrar que ninguém tem a obrigação de 
incentivar um projeto. Seja gentil e agra-
deça. Quem sabe amanhã essa porta não 
pode abrir novamente para você?

Atente-se também ao prazo de capta-
ção. As instituições terão o prazo de 90 
(noventa) dias para captação dos recur-
sos previstos no art. 59, podendo este 
prazo ser prorrogável, por mais 30 (trin-
ta) dias, por meio de solicitação formal 
da instituição, devidamente justificada, 
antes de findar o prazo final de cap-
tação, observado o término do exercí-
cio fiscal.

SOBRE A DOAÇÃO

As doações poderão ser realizadas através 
de transferência de quantias em dinheiro; 
transferência de bens móveis ou imóveis; 
comodato ou cessão de uso de bens imó-
veis ou equipamentos; realização de despe-
sas com reformas; ou ainda fornecimento 
de medicamentos, kits diagnósticos, mate-
riais médico-hospitalares, órteses, próteses 
e outros produtos para a saúde.  

Os doadores deverão sempre observar, 
no ato da doação, as normas expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em 
paralelo, o Ministério da Saúde enviará 
todas as informações relativas as doações 
à Receita Federal, por meio do Programa 
Gerador da Declaração de Benefícios Fis-
cais (DBF).

Após o depósito efetuado na conta pelo 
incentivador, a instituição deverá emitir 
recibo em seu favor, assinado por pes-
soa competente, em três vias: a primeira 
para o doador, a segunda para o Ministé-
rio da Saúde e a terceira para o controle 
da instituição.

RECIBO DE DOAÇÃO

O recibo de doação deve seguir um mo-
delo pré-determinado pelo Ministério da 
Saúde, e que consta no site do Portal da 
Saúde. O modelo varia de acordo com o 
tipo de doação.

Modelo I para doação em dinheiro. Mo-
delo II para transferência de bens móveis 
ou imóveis. Modelo III para comodato ou 
cessão de uso e Modelo IV para forneci-
mento de materiais em geral. Os modelos 
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de doação são os mesmos para os pro-
gramas PRONON e PRONAS/PCD e 
no momento do preenchimento do docu-
mento deve ser assinalado qual o progra-
ma beneficiado.

O recibo deve ser emitido em três vias, 
sendo, que, a primeira via para o doador, 
a segunda via para o Ministério da Saú-
de e a terceira via para controle da pró-
pria instituição.

Em até 10 (dez) dias da publicação do 
projeto no Diário Oficial da União, caberá 
ao Ministério da Saúde divulgar no Portal 
Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/) os da-
dos das contas.

Após emitido o recibo de doação, o pró-
ximo passo é o depósito dos recursos na 
conta bancária bloqueada, que é denomi-
nada de Conta Captação. Cada projeto terá 
sua conta própria, aberta pelo Ministério 
da Saúde.

Os recursos serão depositados na Con-
ta Captação por meio de depósito iden-
tificado, com a informação obrigatória 
do CPF ou do CNPJ dos depositantes, 
ou, desde que tenha sido identificados os 
depositantes, por Transferência Eletrô-
nica Disponível (TED) ou Documento 
de Operação de Crédito (DOC), com a 
informação da modalidade dos depósitos 
(doação).

Cuidado: somente recursos de incentivo 
fiscal é que poderão ser depositados na 
conta captação, e compete a entidade bene-
ficiada cuidar para que não haja depósitos 
de recursos provenientes de outras fontes 
que não sejam relacionadas ao mecanismo 
da renúncia fiscal.

EXECUÇÃO DO 
PROJETO

Chegou o momento de iniciar a execução 
do seu projeto. Nesse momento, a entidade 
irá firmar um Termo de Compromisso com 
o Ministério da Saúde. 

Para isso, o representante legal da institui-
ção será convocado para assinatura do Ter-
mo de Compromisso, depois de comprovada 
a captação de 100% (cem por cento) dos re-
cursos previstos nos respectivos orçamentos.

Para a movimentação da conta bancária – 
chamada Conta Movimento – é necessário 
que os representantes legais da entidade es-
tejam em dia com a sua regularização cadas-
tral junto a instituição financeira.

A movimentação dos recursos irá ocorrer 
depois da autorização do Ministério da Saú-
de para que a instituição financeira oficial 
repasse os recursos da Conta Captação para 
a Conta Movimento. O desbloqueio dos 
recursos, por sua vez, está condicionado à 
assinatura e publicação do Termo de Com-
promisso assinado entre as partes.

Se, durante a execução, houver necessida-
de de fazer alguma alteração no seu projeto, 
deve-se solicitar ao Ministério. O pedido 
deve ser sempre justificado.

A seguir, elencamos algumas dicas que 
irão auxiliar a execução do seu projeto.

READEQUAÇÃO DE PROJETO

Caso o projeto não tenha captado integral-
mente os recursos, será necessário apresentar 



  161

uma readequação. Nesse caso, a instituição 
deve enviar um pedido (endereçado à Secre-
taria Executiva do Ministério da Saúde) de 
readequação das ações previstas no projeto 
aprovado ao valor total obtido na captação, 
que deve ter sido de no mínimo 60%. O pra-
zo para o envio desse pedido é de 30 (trinta) 
dias contados do término do período de cap-
tação de recursos, e somente após o término 
desse prazo é que o pedido pode ser enviado.

O parecer técnico emitido será publicado 
no Diário Oficial da União. Caso a entidade 
não apresente o pedido de readequação, os 
valores que foram captados devem ser reco-
lhidos para a Conta única do Tesouro Na-
cional. Ou seja, os valores não poderão ser 
utilizados no projeto.

Existe também a possibilidade do Propo-
nente solicitar a readequação do orçamento 
do projeto para maior, no limite de até 20% 
(vinte por cento). Isso na hipótese da cap-
tação de recursos realizada ser superior ao 
orçamento previsto no projeto aprovado. O 
prazo para este pedido é de 30 (trinta) dias 
contados do término do período de capta-
ção de recursos.

Da mesma forma do pedido de diminui-
ção, o parecer técnico emitido será publica-
do no Diário Oficial da União. E todos os 
recursos captados remanescentes deverão 
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

REMANEJAMENTO DE RECURSOS 
ENTRE PROJETOS

É possível remanejar recursos entre con-
tas captação de diferentes projetos, desde 
que estes sejam da mesma entidade, com 
o mesmo CNPJ. É necessário também que 
os projetos sejam exclusivamente do PRO-
NON ou do PRONAS/PCD e que tenham 
sido apresentados no mesmo ano fiscal.

Isso pode ser feito mediante solicitação 
formal da instituição e não poderá acar-
retar prejuízos ao incentivador quanto ao 
benefício fiscal. O prazo para o pedido é 
após o encerramento do período de cap-
tação de recursos e previamente ao envio 
da readequação do projeto cedente do qual 
serão remanejados os recursos e do projeto 
a ser beneficiado. 

Algumas regras devem ser observadas, 
como por exemplo, saldos remanescentes 
que, ao fim da execução de um projeto, 
não pode ser remanejados. Por isso, antes 
de apresentar o pedido, a entidade deve fa-
zer a leitura do art. 70-A a 70-E da Portaria 
1.550/2014.

Enfim, caso o pedido de remanejamento 
seja indeferido, caberá recurso, no prazo 
de 5 (cinco) dias, prazo este que deverá ser 
contado da data da notificação da reprova-
ção do pedido.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS E USO 
DE RENDIMENTOS

Os recursos deverão ser aplicados em fun-
do de aplicação financeira de curto prazo ou 
em operação de mercado aberto, lastreada 
em título da dívida pública federal. Os ren-
dimentos das aplicações financeiras podem 
ser utilizados exclusivamente nas ações do 
projeto aprovado. A utilização das aplica-
ções também deve entrar na prestação de 
contas. A entidade também deverá justificar 
porque escolheu a utilização do rendimento 
naquela ação específica, sempre buscando 
um melhor resultado para a execução do 
seu projeto.

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

O valor captado para o seu projeto é 
recurso público. Então atenção: os re-
cursos só podem pagar despesas que es-
tejam previstas no projeto aprovado. Os 
pagamentos podem ser feitos por meio 
de qualquer operação bancária, desde 
que fique devidamente identificado o 
recebedor do pagamento. Saques não 
são permitidos.

Não serão permitidos pagamentos an-
tes da celebração do Termo de Compro-
misso ou ainda posteriores ao término 
do prazo de execução do projeto, exceto 
para captação de recursos e elaboração 
de projeto.

DOCUMENTOS FISCAIS

Os fornecedores do projeto deverão 
emitir documentos fiscais válidos, de-
vidamente preenchidos em favor da en-
tidade proponente. Lá deve constar o 
número do processo administrativo do 
projeto aprovado.

As faturas, recibos, notas fiscais, cheques 
emitidos e quaisquer outros documentos 
abrangidos por este artigo deverão conter 
a discriminação dos serviços contratados 
e dos produtos adquiridos, o número de 
registro no SIPAR e o nome do projeto. 
Caso não haja possibilidade do prestador 
de serviços incluir essas informações no 
meio eletrônico, o proponente deve decla-
rar expressamente no próprio documento 
(art. 90 da Portaria 1.550/2014).

Também é responsabilidade da institui-
ção efetuar a retenção e os recolhimentos 
de impostos e contribuições que incidirem 
sobre os recursos movimentados, serviços 
contratados e obrigações decorrentes de 
relações de trabalho. Por isso, recomenda-
-se que os documentos sejam previamente 
avaliados por um profissional da contabi-
lidade, que tenha o conhecimento técni-
co necessário.

LOGOMARCAS

Conforme o Termo de Compromisso 
firmado entre proponente e Ministé-
rio da Saúde, as entidades deverão dar 
publicidade ao apoio do Ministério nas 
ações de promoção e marketing dos 
seus projetos.

Os programas PRONON e PRONAS/
PCD possuem logomarcas próprias, que 
deverão ser inseridas nas artes veiculadas. 
As logomarcas do Ministério da Saúde, Sis-
tema Único de Saúde – SUS – e Governo 
Federal também deverão ser inseridas.

Antes de produzir ou distribuir materiais 
de divulgação ou produtos vinculados ao 
projetos, entre no Portal da Saúde, baixe as 
logomarcas e siga o Manual de Aplicação 
das logomarcas.
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PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA 
EXECUÇÃO

É possível solicitar pedido de prorrogação 
do prazo de execução do seu projeto. Esse 
pedido deve ser apresentado em até 60 (ses-
senta) dias antes do fim do prazo de exe-
cução. É possível apresentar o pedido uma 
única vez, de forma fundamentada, e cabe 
ao Ministério da Saúde avaliar o pedido.

COMPROVAÇÕES DE REALIZAÇÃO 
DO PROJETO

Não deixe para pensar na prestação de 
contas no final do projeto. A execução 
é o momento em que os documentos da 
prestação de contas são gerados. Ou seja, a 
prestação de contas já começou. 

Atente-se para que todos os documentos 
que comprovem despesas sejam sempre emiti-
dos em favor da entidade proponente. Registre 
em todos os documentos o nome do projeto 
e o número do processo administrativo refe-
rente ao projeto aprovado. Faça fotografias, 
vídeos, relatórios, ou seja, registre o seu proje-
to. Recolha as matérias que forem veiculadas 
na mídia, pegue depoimentos dos envolvidos, 
enfim, use a criatividade para demonstrar ao 
Ministério da Saúde que o seu projeto foi rea-
lizado, e que isso foi feito de maneira correta.

RECOLHIMENTO DE SALDO AO 
TESOURO NACIONAL

Ao final do projeto, havendo saldo rema-
nescente, este deve ser recolhido ao Tesou-
ro Nacional, por meio de Guia de Reco-
lhimento da União (GRU). O comprovante 
do recolhimento do saldo deve ser apresen-
tado junto com a prestação de contas do 
projeto, quando for o caso.

PRECISO PRESTAR 
CONTAS DO 
PROJETO?

As doações recebidas em favor do seu 
projeto são recursos públicos. Por isso é 
muito importante prestar contas do pro-
jeto. Essa responsabilidade é da Entida-
de proponente, que deve prestar contas 
ao término do projeto, ou anualmente, 
no caso de projeto com período supe-
rior a 1 (um) ano, até o dia 30 de abril de 
cada ano.

A prestação de contas deve ser en-
viada ao Ministério da Saúde pessoal-
mente, no Protocolo Central, ou atra-
vés de carta com aviso de recebimento 
ou sedex, endereçado para: Ministério 
da Saúde PRONON ou PRONAS/
PCD Esplanada dos Ministérios, Bloco 
G, Protocolo Central, CEP 70058900, 
Brasíl ia, DF.

Não enviar a prestação de contas é cau-
sa de reprovação. As contas reprovadas, 
por sua vez, poderão implicar instaura-
ção de Tomada de Contas Especial, de-
volução dos recursos, atualizados desde a 
captação pelo índice oficial da caderneta 
de poupança e inabilitação da instituição 
por até três anos.

Atualmente, o site do Ministério da 
Saúde disponibiliza três formulários mo-
delos para a prestação de contas, depen-
dendo do campo de atuação do projeto.

O formulário deve ser preenchido, 
contendo o cumprimento do objeto, dis-
criminando todos os resultados espe-
rados e atingidos, objetivos alcançados 
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e os custos estimados e utilizados. De-
ve-se juntar também o relatório final da 
execução física e financeira; relatório de 
execução de receitas e despesas; relação 
de todos os pagamentos realizados; ex-
tratos bancários do dia do recebimento 
da doação até o último pagamento; ex-
tratos das aplicações financeiras; Guia 
de Recolhimento de saldo remanescente, 
quando houver; comprovante de trans-
ferência de recursos para outro proje-
to, quando for o caso; cópia de todas as 
notas fiscais e outros comprovantes de 
pagamento (cheques, comprovantes de 
depósito, comprovantes de transferên-
cias, entre outros); informações lançadas 
no CIHA[4]  e o comprovante de encerra-
mento da conta movimento.

Caso bens tenham sido adquiridos ou 
produzidos, é necessário informar a rela-
ção desses bens, contendo o número e/
ou a identificação do projeto e controla-
dos em inventário físico específico.

Fotografias e reportagens do projeto 
também são exigidas. Recomendamos 
também que a entidade junte toda e qual-
quer forma de comprovação de execução 
do projeto, ainda que não estejam pre-
vistas no art. 87 da Portaria 1.550/2014. 
Vídeos, postagens nas redes sociais, re-
latórios dos fornecedores, depoimentos, 
etc. Use a criatividade para compor a sua 
prestação de contas.

Atenção especial para o seguinte. Além 
dos documentos de praxe, a prestação de 
contas deve ser submetida a um parecer 
conclusivo de auditoria independente, 
realizada por instituição credenciada pe-
rante o respectivo Conselho Regional de 
Contabilidade, conforme consta no art. 
87 da Portaria 1.550/2014.

Além disso, o controle documental do 
projeto deverá ser mantido em ordem, 
em posse da entidade, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, contados da aprovação da 
prestação de contas, e estar à total dis-
posição do Ministério da Saúde e dos ór-
gãos de controle e fiscalização. 
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Como alguns documentos, como é o 
caso de comprovantes bancários, tendem 
a perder a sua visualização, recomenda-
mos que a prestação de contas seja digi-
talizada e guardada também no formato 
digital. A entidade pode, por exemplo, 
guardar esse backup no computador ou 
até mesmo enviar para um e-mail, por 
segurança. Caso o dossiê físico seja per-
dido ou extraviado, o backup virtual será 
de grande valia.

4. CIHA: Comunicação de Informação Hospitalar e Am-
bulatorial. Para mais informações veja o portal eletrônica ciha.
datasus.gov.br

Após o envio da prestação de contas, o 
Ministério da Saúde poderá solicitar in-
formações, que deverão ser respondidas 
dentro do prazo, sob pena da entidade 
ser considerada inadimplente.

O ato de aprovação, aprovação com 
ressalva ou reprovação será publicado no 
Diário Oficial da União. No caso de re-
provação da prestação de contas, a insti-
tuição terá 30 (trinta) dias para recolher 
os recursos que tenham sido irregular-
mente aplicados, atualizados desde a 
captação, pelo índice oficial da caderneta 
de poupança.

Por fim, das decisões de reprovação 
ou aprovação com ressalva caberá re-
curso, nos termos do art. 98 da Portaria 
1.550/2014.
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NÚMEROS DO PRONON E DO PRONAS/PCD

Em 2014 os programas PRONON e PRONAS/PCD, juntos, captaram cerca de R$270 mi-
lhões de reais. Já em 2015 os valores diminuíram para aproximados R$206 milhões de reais.

Os programas iniciaram as suas atividades no ano de 2013, mas não existem informações 
oficiais acerca de possíveis valores para este exercício.

A seguir, veja os maiores doadores e valores que foram captados para cada programa no ano 
de 2015, divididos por região. Os números a seguir descritos foram todos retirados do Portal 
Saúde (http://portalsaude.saude.gov.br/), e baseados em listas de doadores lá disponibilizadas.

1º Bradesco Vida e Previdência  S/A        R$6.480.336,72 

2º Banco Itaucard S.A.         R$5.671.043,06

3º Redecard S/A           R$3.775.278,50

4º  Banco Bradesco BERJ S/A        R$3.580.375,62

5º Telefônica Brasil S/A          R$2.975.831,00

6º  Itaú Seguros S/A          R$2.657.000,00

SUDESTE

92,2Mi

3,4Mi

2,6MI

2,4Mi

12,7Mi

81%

11%

3%

2%

2%
NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUL

1º Bradesco Vida e Previdência S/A         R$4.727.823,27

2º Banco Bradesco BERJ S/A         R$3.259.683,16

3º Banco Itaucard Empresarial S/A         R$2.927.811,60

4º Telefônica Brasil S/A          R$2.764.000,00

5º Banco Itaucard          R$2.727.199,11

6º  Companhia de Seguros Aliança do Brasil         R$2.650.000,00

SUDESTE

78,6Mi

3,6Mi

523.471

2Mi

8,3Mi

85%

9%

4%

1%

2%
NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUL

MAIORES DOADORES: PRONON MAIORES DOADORES: PRONAS/PCD

INVESTIMENTOS DE 2015 POR 
REGIÃO: PRONON

Total PRONON 2015: R$ 113.235.656,93 Total PRONAS/PCD 2015: R$ 92.945.254,70

INVESTIMENTOS DE 2015 POR 
REGIÃO: PRONAS/PCD
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ANOTAÇÕES

VALIDADE E FUTURO DA LEI

Quando da sua constituição, os prazos para a dedução do imposto de renda em favor dos 
programas PRONAS/PCD e PRONON eram de 2012 à 2015 para as pessoas físicas e de 
2013 a 2016 para as pessoas jurídicas (todas as datas contando o ano-calendário).

Posteriormente, foi publicada no Diário Oficial de 07 de outubro de 2015 a Lei 13.169/2015, 
que prorrogou a vigência dos Programas até o ano calendário de 2020 às pessoas físicas e até 
o ano calendário de 2021 às pessoas jurídicas.
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