


A LEI 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE
1991, INSTITUIU O PROGRAMA
NACIONAL DE APOIO À CULTURA
(PRONAC) COM O OBJETIVO DE
AMPLIAR O ACESSO À CULTURA E A
PRODUÇÃO CULTURAL EM TODAS AS
REGIÕES; APOIAR, VALORIZAR E
DIFUNDIR AS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS BRASILEIRAS; PROTEGER
NOSSAS EXPRESSÕES CULTURAIS E
PRESERVAR O PATRIMÔNIO; ALÉM DE
ESTIMULAR A PRODUÇÃO CULTURAL
COMO GERADORA DE RENDA,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO PARA
O PAÍS. 

PROJETOS
APROVADOS NA LEI

DE INCENTIVO A
CULTURA PODEM 

 RECEBER DOAÇÕES
OU PATROCÍNIOS DE

PESSOAS FÍSICAS
PAGANTES DO

IMPOSTO DE RENDA E
PESSOAS JURÍDICAS

PARTICIPES DO
LUCRO REAL.



APRESENTO O PROJETO

EM ALTA 
FREQUÊNCIA[ ]

QUE TEM COMO PROPONENTE

MINAS COMPANY EVENTOS E
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 

As ferramentas digitais estão cada vez mais
abrangentes no Brasil e no mundo e cada vez mais
pessoas estão aderindo às mesmas, desta forma,
disseminando-se a todas as faixas etárias e a todas
as classes sociais que vêm tendo acesso a produtos
culturais através da internet. Assim, oportunizar
acesso cultural através das plataformas streaming, é
primordial na contemporaneidade para o
desenvolvimento de pessoas, grupos e
comunidades, e até mesmo para o desenvolvimento
cultural do país.
 



Disponibilizar 06 (seis) clipes de música da banda
ALTA FREQUÊNCIA de forma gratuita em plataformas
streaming;

Realizar 01 (um) evento alusivo as apresentações do
resultado desse trabalho;

Realizar 2 palestras e ações formativas para alunos,
professores e gestores da educação em ambientes
escolares.

Desenvolver vídeoclipes a serem disponibilizados em
plataformas streaming visando contribuir para a
democratização do acesso a cultura musical no País.

O projeto objetiva:

[EM ALTA
FREQUÊNCIA



[ INFORMAÇÕES DO
PATROCÍNIO

211098
VALOR (R$)

89.979,12
BANCO

001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA

1547-4
CONTA

37.736-8

PRONAC

http://salic.cultura.gov.br/projeto/#/501eac548e7d4fa987034573abc6e179MjM2NzMyZUA3NWVmUiEzNDUwb3RT/planilha-proposta


Há duas formas de financiar um projeto: por meio de doação ou de patrocínio. A
DOAÇÃO é um repasse sem retorno de imagem para o incentivador. É um apoio que
resulta apenas da decisão de aplicar parcela do imposto de renda devido em um
projeto cultural para o qual a pessoa ou empresa queira contribuir. O PATROCÍNIO é
um repasse com retorno de imagem. Além de viabilizar a realização de um projeto, o
patrocinador se beneficia de estratégias de comunicação, assinando o patrocínio com
sua marca e inserindo sua imagem associada ao projeto selecionado, conforme
Artigo 23, da Lei 8.313/91. Ao escolher o projeto que será apoiado, o apoiador
precisa estar atento às faixas de renúncia. Os projetos podem ser enquadrados no
Artigo 18 da Lei 8.313/91, que permite restituição de 100% do valor financiado dentro
do limite de 6% ou 4% do imposto devido, ou podem estar enquadrados no Artigo 26
da Lei e, neste caso, o percentual de restituição vai variar conforme a natureza do
apoio (doação ou patrocínio) e o tipo de pessoa (física ou jurídica)

Qualquer pessoa física que tenha imposto de renda a declarar ou pessoa jurídica
tributada pelo lucro real pode financiar projetos culturais utilizando o mecanismo da
Lei de Incentivo à Cultura, sendo que as pessoas físicas podem direcionar 6% do
imposto devido e as jurídicas, 4%.

[COMO PATROCINAR

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

4%

6%

ATÉ

ATÉ



[PESSOA 
FÍSICA [PESSOA 

JURÍDICA

Há duas formas de financiar um projeto: por meio de
doação ou de patrocínio. A DOAÇÃO é um repasse sem
retorno de imagem para o incentivador. É um apoio que
resulta apenas da decisão de aplicar parcela do imposto
de renda devido em um projeto cultural para o qual a
Pessoa ou empresa queira contribuir. O PATROCÍNIO é
um repasse com retorno de imagem. Além de viabilizar a
realização de um projeto, o patrocinador se beneficia de
estratégias de comunicação, assinando o patrocínio com
sua marca e inserindo sua imagem associada ao projeto
selecionado, conforme Artigo 23, da Lei 8.313/91.

O Investidor deve transferir o valor desejado (até 4% do
imposto devido) para a conta bancária específica do
Projeto aprovado até o último dia útil do ano corrente.
Após o depósito, o proponente responsável pelo projeto
irá emitir um recibo e enviará ao patrocinador, sendo que
este recibo, servirá de comprovante para que a renúncia
fiscal de efetue no próximo exercício. O ressarcimento do
patrocínio feito ocorrerá no ano seguinte, na forma de
abatimento do valor do Imposto de Renda a pagar.



Aplicação da marca dos patrocinadores no
material gerado pelo projeto, distribuido a
população por meio  dos objetos culturais a
serem produzidos

Vinculação de nome e marca do patrocinador
em todas as ações de desenvolvimento
cultural regional ligadas ao projeto.

Realização de ação formativa para alunos,
professores e gestores da educação em
ambientes escolares.

[CONTRAPARTIDAS SOCIAS
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