
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL

PORTARIA Nº 70, DE 26 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta os limites e os procedimentos
Programa  de  Incen vo  Fiscal  à  Cultura  do
Distrito  Federal,  previsto  no  art.  68  da  Lei
Complementar nº 934, de 7 de dezembro de
2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E  ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL,  no  uso  das
atribuições previstas no inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 68 da Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro
de 2017, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta portaria estabelece os procedimentos para a inscrição, execução e prestação de contas dos
projetos culturais inscritos e aprovados no Programa de Incen vo Fiscal à Cultura em 2020.

Parágrafo único. O incen vo fiscal tratado nesta portaria se efe vará mediante renúncia fiscal do Imposto
sobre Operações Rela vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  e  do  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza - ISS, e os limites para isenção fiscal nos termos da Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro
de 2017

Art. 2º O prazo de inscrição de projetos no Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal deve
ser aberto até 30 dias após a publicação da portaria da Secretaria de Economia que estabelece o limite
orçamentário para o Programa e deverá ser encerrado no úl mo dia ú l de novembro.

Parágrafo único. Caso o limite orçamentário de aba mento fiscal anual seja a ngido antes da data final
para inscrição, o referido prazo será encerrado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va
antecipadamente.

Art. 3º A Subsecretaria de Fomento e Incen vo Cultural – SUFIC é a unidade gestora da responsável pela
execução e acompanhamento do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal (SECEC) não
poderá  ser  solidariamente  responsabilizada  em  decorrência  das  contratações  realizadas  pelo  agente
cultural na execução do projeto incen vado.

Art. 4º Para os fins do disposto nesta Portaria, consideram-se as seguintes definições:

I - incen vo fiscal: concessão de aba mento fiscal do Imposto sobre Operações Rela vas à Circulação de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação  -  ICMS  e  sobre  o  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  ISS  à  incen vadora
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cultural, como medida de incen vo à realização de projetos culturais;

II - incen vadora: pessoa jurídica contribuinte do ICMS ou ISS, habilitada, nos termos da Portaria Conjunta
SEEC/SECEC  nº  7  de  29  de  fevereiro  de  2020,  a  apoiar  a  realização  de  projetos  culturais  mediante
transferência de recursos financeiros;

III - carta de intenção de incen vo: manifestação formal de intenção de apoio emi da pela Incen vadora,
assinada por representante legí mo, indicando o nome do projeto e do agente proponente, de acordo
com modelo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;

IV - projeto cultural simplificado: projeto cujo valor global máximo seja de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais);

V - patrimônio material: consideram-se os seguintes bens culturais de natureza material, devidamente
tombados nos termos da Lei nº 47, de 02 de outubro 1989:

 a) os edi cios e monumentos isolados;

b) o conjunto urbano e sí os históricos;

c) os monumentos, sí os, paisagens naturais e arqueológicas.

VI  -  patrimônio  imaterial,  assim  considerados  os  seguintes  bens  culturais  de  natureza  imaterial,
devidamente registrados nos termos da Lei nº 3.977 de 29 de março de 2007:

a) os saberes, sendo conhecimentos e modos de fazer enraizados no co diano das comunidades;

b) as celebrações, sendo rituais e festas que marcam a vivência cole va do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras prá cas da vida social;

c) as formas de expressão, sendo manifestações literárias, musicais, plás cas, cênicas e lúdicas;

d) os lugares, ou seja, onde ocorrem, tradicionalmente, manifestações cole vas de natureza sociocultural,
tais como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem essas
manifestações;

VII - plano anual corresponde a projeto composto por ações culturais, desenvolvidas forma con nua, por
um período mínimo de 8 meses até o máximo de 13 meses;

VIII - plano plurianual corresponde a projeto composto por ações culturais, desenvolvidas forma con nua
de forma con nua, por um período mínimo de 14 meses até o máximo de 36 meses;

IX -  agente cultural  é a pessoa sica ou jurídica responsável  pela proposição de projeto cultural,  não
podendo ser alterado em nenhuma hipótese;

X - Comissão de Análise do Programa de Incen vo Fiscal (CAP) é o órgão colegiado, composto de forma
paritária, por representantes do Poder Público e da sociedade civil, designados pelo Secretário de Estado
de Cultura para análise e classificação das propostas culturais;

XI - objeto cultural corresponde ao cerne do projeto, principal ação ou produto a ser realizado, que não
pode ser alterado, salvo em casos de erro material, mediante autorização da Comissão de Análise do
Programa de Incen vo Fiscal – CAP;

XII - ficha técnica principal traz o grupo de profissionais especializados que compõem a equipe central
responsável pela execução do projeto, a exemplo de diretores, curadores, coordenadores, produtores e
demais profissionais envolvidos em funções estratégicas desde a idealização do projeto até a prestação de
informações, com composição de no mínimo 50% de integrantes residentes no Distrito Federal;

XIII - equipe ar s ca corresponde ao conjunto de ar stas contratados para a ação cultural que interagem
diretamente  com  o  público,  tais  como  atores,  bailarinos,  companhias  de  teatro  ou  dança,  grupos
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ar s cos, educadores e ar stas solo;

XIV- recursos incen vados compõem o valor total captado, junto à incen vadora, por meio do mecanismo
de incen vo fiscal de que trata esta Portaria;

XV - carta de captação corresponde ao despacho emi do e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, após aprovação do projeto pela CAP na fase de
análise de mérito, que formaliza a autorização para captação junto às incen vadoras;

XVI - Termo de Compromisso de Incen vo: termo assinado pelo agente e pela incen vadora cultural, por
meio do qual o primeiro se compromete a realizar o projeto, na forma e nas condições aprovadas pela
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, e a segunda se compromete a des nar os recursos
nos valores e prazos estabelecidos.

Parágrafo único.  O local  de execução e datas do projeto não devem constar no objeto cultural,  com
exceção de projetos realizados especificamente para um determinado espaço ou uma determinada data
comemora va.

CAPÍTULO II

DO INCENTIVO FISCAL

Art. 5º O incen vo se dá na modalidade de aba mento fiscal do ICMS ou ISS, concedido à incen vadora
cultural para o financiamento de projetos culturais que possuam autorização de captação emi da pela
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Art. 6º A renúncia fiscal a ser aplicada aos projetos culturais é definida de acordo com o po de projeto,
ficando estabelecidos os seguintes percentuais e escalonamentos de isenção fiscal:

I - 100% de isenção para planos anuais e plurianuais cujo objeto seja voltado para realização de ações de
recuperação, revitalização e manutenção do patrimônio cultural material, ou de ações de salvaguarda e
promoção do patrimônio imaterial, conforme definido nos incisos V e VI do art. 4º;

II - 100% de isenção para planos anuais e plurianuais voltados a equipamentos públicos de cultura do
Distrito Federal, abrangendo infraestrutura, gestão e programação;

III  -  100% de isenção para transferência de recursos financeiros  ao FPC com a finalidade de apoio a
equipamentos públicos de cultura;

IV  -  99%  de  isenção  nos  casos  de  projetos  culturais  simplificados,  com  valor  global  máximo  de  R$
200.000,00 (duzentos mil reais);

V - entre 75% e 99% de isenção nos casos de projetos culturais com valor global acima de R$ 200 mil e
que não contenham em seu tulo o nome ou a marca da incen vadora; e

VI - 40% para projetos de interesse direto das incen vadoras em que o nome, a marca do produto ou
outro elemento iden ficador da incen vadora sejam mencionados no nome ou tulo do projeto, cuja
iden dade visual seja análoga à da incen vadora.

Art. 7º A renúncia autorizada a um beneficiário, individualmente considerado, não pode ser superior a 5%
do total previsto no montante dos recursos des nados ao incen vo fiscal a ser concedido no exercício em
curso, excetuando-se os casos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 6º.

Art. 8º As incen vadoras culturais devem des nar anualmente os seguintes percentuais, tendo como base
o valor inves do em projetos acima de R$200 mil:

I  -  no mínimo 10% u lizados devem contemplar propostas de pequeno porte,  denominadas projetos
culturais simplificados.

II  -  no mínimo 40% do total de recursos aplicados anualmente pela incen vadora devem contemplar
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propostas de pessoas sicas ou en dades de direito privado cons tuídas, nos termos do regulamento.

Art. 9º O projeto cultural com valor superior a R$ 200.000,00 pode proporcionar percentuais grada vos
de isenção, par ndo do mínimo de 75% até a ngir o máximo de 99%, mediante acréscimo:

I - de 5% pelo cumprimento de cada um dos seguintes requisitos:

a) projetos com entrada gratuita ou com eventuais produtos derivados;

b) projetos que prevejam a distribuição, de pelo menos 10% do quan ta vo de ingressos disponível para
venda, de cortesias para estudantes da rede pública de ensino;

c) projetos que prevejam, durante todo o período de realização, transporte gratuito con nuo interligado
com terminais de transporte público;

d) projetos cujo objeto seja voltado para a capacitação ou formação em arte e cultura para residentes no
Distrito Federal ou entorno;

e)  projetos  executados integral  ou  majoritariamente em territórios  de  alta  vulnerabilidade  social,  de
acordo com o Relatório Analí co Final  da Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade
Social  no  Distrito  Federal,  elaborado  pelo  Departamento  Intersindical  de  Esta s ca  e  Estudos
Socioeconômicos - DIEESE, cuja listagem consta disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va;

f)  projetos  de  caráter  i nerante  que  prevejam a  realização  de  a vidades  em pelo  menos  4  Regiões
Administra vas do DF;

g) projetos que prevejam, no mínimo, uma ação de capacitação, com duração mínima de 16 horas, em
algum dos seguintes locais: unidades do sistema prisional, unidades do Sistema Socioeduca vo, unidades
públicas voltadas para recuperação da saúde sica e mental, asilos ou orfanatos do DF;

h) projetos cujo objeto seja voltado para a salvaguarda ou a promoção das culturas tradicionais negras ou
indígenas, valorizando e fortalecendo a iden dade, a história, as tradições e as expressões culturais dos
diversos grupos e manifestações;

i) projetos cujo objeto seja voltado à promoção da equidade de gênero e direitos humanos;

j)  projetos  a  serem realizados  nos  equipamentos  sob  a  tutela  da  Secretaria  de  Estado de Cultura  e
Economia Cria va;

k) projetos que prevejam a reforma, restauração ou revitalização e uso de espaços públicos e de espaços
vocacionados para a realização de ações urbanas de caráter ar s co-cultural;

l) projetos que prevejam em sua ficha técnica ou ar s ca profissionais de nível internacional, que sejam
referência em sua área de atuação;

m) projetos que sejam relacionados a a vidades aceleradoras ou incubadoras;

n) projetos que se enquadrem nas seguintes as linhas: musicais, dança, circo, moda, ópera, livro e leitura;

o)  projetos  que  contenham,  no  mínimo,  3  medidas  que  promovam  a  fruição  de  bens,  produtos  e
a vidades  culturais  por/para  idosos  ou  pessoas  com  deficiência,  para  além  das  obrigatórias  pela
legislação distrital e federal, tais como:

1) ajuda técnica: interpretação em libras para pessoas surdas, não usuárias da língua portuguesa, libras
tá l para surdos cegos, oralização e leitura labial para surdos oralizados, guias intérpretes para surdos
cegos, guias de cego, braile, acessibilidade estrutural por meio de banheiros especiais, reserva de espaços
para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile
e libras;
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2) tecnologia assis va: sistema de laço de indução, sistema de rádio frequência para o envio do som
diretamente  ao  aparelho  audi vo  ou  implante  coclear,  audiodescrição,  legenda  closed  cap on  para
surdos usuários de língua portuguesa, elevadores para cadeirantes, esteno pia, transcrição do áudio ao
vivo para surdos usuários de língua portuguesa.

p) projetos que prevejam, pelo menos, duas ações que promovam a neutralização da emissão de carbono
ou a redução de resíduos sólidos no evento ou a des nação dos resíduos gerados.

II - de 2,5% pelo cumprimento de cada um dos seguintes requisitos:

a) projetos que tenham ações voltadas à promoção da equidade de gênero e direitos humanos;

b) projetos que tenham ações voltadas para a salvaguarda ou a promoção das culturas tradicionais negras
ou indígenas, valorizando e fortalecendo a iden dade, a história, as tradições e as expressões culturais
dos diversos grupos e manifestações.

CAPÍTULO III

DO FLUXO DE ANÁLISE DOS PROJETOS CULTURAIS

Art. 10. A tramitação dos projetos observará as seguintes etapas:

I - etapa de inscrição;

II - etapa de exame de admissibilidade da documentação e verificação do cadastro do agente cultural;

III  -  etapa  de  análise  técnica  pelo  órgão  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va
responsável pela temá ca da ação cultural;

IV - etapa de deliberação pela CAP, que decide a par r de sua avaliação quanto ao mérito ar s co e
cultural da ação e dos subsídios da análise técnica de que trata o inciso III;

V - etapa de decisão do Subsecretário de Fomento e Incen vo Cultural.

Parágrafo único. A avaliação de mérito ar s co-cultural deverá considerar o interesse público da execução
da ação cultural e sua relevância para o segmento cultural respec vo.

Seção I

Da Documentação

Art.  11.  A  inscrição  do projeto  cultural  será  realizada  com a  apresentação  obrigatória  dos  seguintes
documentos:

I - do projeto cultural:

a) carta de intenção de incen vo, assinada pelo representante legal da empresa que ver a declaração de
capacidade de incen vo emi da pela Secretaria de Estado de Economia (SEEC) nos termos da Portaria
Conjunta SECEC/SEEC nº 7/2020;

b) formulário de inscrição do projeto cultural, preenchido e assinado pelo agente cultural, de acordo com
modelo disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;

c) planilha orçamentária dos recursos incen vados, preenchida e assinada pelo agente cultural, de acordo
com modelo disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;

d) planilha orçamentária global, caso haja quaisquer outras fontes de recurso para realização do projeto;

e) carta de anuência, assinada de próprio punho e cópia de RG de todos os membros da ficha técnica e da
ficha ar s ca citados no formulário de inscrição;

f) comprovante de residência ou número de CEAC válido de todos os membros da ficha técnica e da ficha
ar s ca citados no formulário de inscrição;
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g) currículos e por ólios de todos os membros da ficha técnica citados no Formulário de Inscrição;

h) para os projetos culturais que envolvam instalação de estruturas, deve ser apresentado o mapa da área
com os detalhamentos de localização das instalações e equipamentos, incluindo ações de acessibilidade
obrigatórias, conforme Lei nº 4.317/2009, bem como apontamento da u lização da sonorização assis da,
no caso de projetos que u lizem teatros, salas de cinemas, auditórios e salas de espetáculos em geral,
conforme disposto no art. 71, §7º, da mesma lei.

i) plano pedagógico, no caso de projetos que contemplem ações de capacitação ou formação;

j) em caso de espaços que dependam de autorização de terceiros ou programação em espaços públicos
que não sejam de livre acesso, o proponente deve apresentar anuência ou documentação comprobatória
que demonstre o interesse dos responsáveis pelos espaços;

k) em projetos que envolvam pesquisa, deve ser apresentado pré-projeto descrevendo a metodologia, o
cronograma de pesquisa e o referencial teórico u lizado;

II - do agente cultural que é pessoa sica ou Microempreendedor Individual - MEI:

a) número válido de cadastro junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va (Cadastro de
Ente e Agente Cultural – CEAC ou ID Cultura) no momento da inscrição do projeto;

b) cópias de RG e CPF;

c) currículo com documentação comprobatória;

d) se for MEI, comprovante dessa condição;

III - do agente cultural que é pessoa jurídica:

a) cópia do CNPJ;

b) cópia auten cada dos atos cons tu vos da pessoa jurídica, tais como estatuto ou

contrato social, incluindo suas alterações;

c) cópias de RG e CPF do representante legal;

d) por ólio atualizado das a vidades culturais realizadas;

IV  -  documento cujo modelo  está  disponível  no site  da Secretaria  de  Estado de Cultura  e  Economia
Cria va, assinado, composto pelas seguintes declarações:

a) declaração de que não é proprietário, sócio ou diretor da incen vadora cultural;

b) declaração de que não é servidor vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va,
efe vo ou comissionado, assim como membro tular ou suplente da CAP;

c) declaração de que não possui cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade até o terceiro
grau ou por afinidade, que seja servidor da SUFIC ou da CAP;

d) declaração de responsabilidade de obtenção de alvará ou autorização similar;

e) declaração de que no mínimo 50% das contratações da Ficha Técnica serão compostas por profissionais
residentes no Distrito Federal; e

f) declaração de responsabilidade quanto aos direitos autorais e de propriedade industrial de que tratam
a Lei nº 9.610, de 1998 e a Lei nº 9.279, de 1996.

§  1º  É  obrigatório  o  encaminhamento da carta  de  intenção de incen vo,  devidamente assinada  por
empresa habilitada como incen vadora, para que a proposta inscrita no Programa de Incen vo Fiscal à
Cultura do Distrito Federal seja avaliada.
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§ 2º Projetos que não contemplem ar stas do Distrito Federal devido ao seu formato ou missão, tais
como  mostras  e  fes vais  internacionais,  deverão  prever,  em  contrapar da,  a vidades  voltadas  para
promoção, capacitação, especialização ou aperfeiçoamento de ar stas residentes no Distrito Federal ou
entorno.

§ 3º Os modelos de documentos serão disponibilizados no endereço h p://www.cultura.df.gov.br/lic/.

§ 4º O prazo de inscrição de projeto apresentado com carta de intenção de incen vo deve ser de, no
mínimo, 45 dias corridos da data da primeira ação de pré-produção prevista no cronograma do projeto.

§ 5º Os documentos devem ser protocolados apenas em arquivo digital, em formato PDF, devidamente
datados e assinados.

§ 6º Documentos ilegíveis, incompletos, rasurados, sem iden ficação do signatário ou cujas assinaturas
tenham sido incluídas nos documentos por meios digitais, ressalvadas as assinaturas realizadas por meio
de cer ficado digital, são considerados inválidos.

§ 7º Os documentos originais devem ser guardados pelo agente cultural pelo período mínimo de 10 anos,
e podem ser solicitados, dentro deste período, pela Administração Pública.

§ 8º A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va não se responsabiliza pela tramitação em
tempo hábil, de projetos inscritos em desacordo com as condições estabelecidas nesta Portaria.

§ 9º Projetos que prevejam arrecadação de alimentos como sistema de meia-entrada devem des nar os
alimentos arrecadados ao Programa de Coleta e Doação de Alimentos, nos termos do Decreto Distrital nº
37.312, de 4 de maio de 2016.

Seção II

Da Discriminação da Composição Orçamentária do Projeto

Art. 12. A Planilha Orçamentária dos Recursos Incen vados deverá discriminar os custos de todos os itens
do projeto e informar a base de referência u lizada para calcular cada valor adotado, tais como tabelas de
referência,  orçamentos  de  fornecedores  ou  preços  públicos  pra cados  em  processos  licitatórios
homologados.

§  1º  Nos  casos  de  parametrização  de  valor  baseada  em  tabela  de  referência  elaborada  em  anos
anteriores, será aceita atualização de valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 2º Nos casos de parametrização de valor baseada em preços pra cados no mercado ou orçamento de
fornecedores, deverão ser apresentados 03 (três) propostas orçamentárias, contendo com nome, CPF ou
CNPJ, endereço ou endereço eletrônico e telefone do emissor.

§  3º  Nos  casos  de  parametrização  de  valor  baseada  em  preços  públicos  pra cados  em  processos
licitatórios homologados, deverão ser apresentados os respec vos resultados dos certames referenciados
– preço público.

Art. 13. A Planilha Orçamentária Global deve ser apresentada nos casos em que há a previsão de captação
de recursos complementares para o projeto em quaisquer outras fontes.

§ 1º No caso de projeto apresentado com solicitação de recursos para mais de um mecanismo do sistema
de financiamento da cultura no Distrito Federal, contemplando diferentes ações, o agente cultural deve
informar eventual aprovação ob da em um deles.

§ 2º No caso de projeto apresentado com solicitação de recursos para mais de um mecanismo do sistema
de financiamento da cultura no Distrito Federal, contemplando as mesmas ações, o agente cultural deve
informar eventual aprovação ob da em um deles, solicitando o arquivamento da outra proposta.

§ 3º Os recursos que eventualmente sejam derivados da ação proposta, tais como bilheteria e locações de
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espaço,  não serão considerados no cômputo do valor  total  do projeto,  mas devem ser  indicados na
Planilha Orçamentária Global, caso haja previsão de u lização no próprio projeto, ou jus ficado seu uso
em  outras  ações  e  desdobramentos,  sendo  facultado  o  uso  dessas  receitas  para  a  realização  de
contrapar das por parte dos proponentes.

Art. 14. Os recursos incen vados podem ser u lizados para pagamento das seguintes despesas:

I - remuneração da equipe do projeto;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que sejam essenciais à
execução do objeto;

III  -  aquisição  de  bens  essenciais  à  execução  do  objeto,  desde  que  inexistentes  outras  fontes  de
financiamento;

IV -  construção,  reforma e adequação de espaço sico, desde que indispensável para a realização do
projeto  cultural  e  inexistentes  outras  fontes  de  financiamento,  respeitadas  as  obrigações  legais  de
acessibilidade, conforme a Lei Federal nº 13.146/2015;

V - outras despesas essenciais à execução do objeto, conforme as peculiaridades do projeto cultural; e

VI - remuneração para elaboração de projeto, desde que não ultrapasse 5% do valor total da planilha de
recursos incen vados e desde que o serviço não seja executado pelo próprio proponente.

Parágrafo único. Nos projetos culturais  com cobrança de ingressos ou venda de produtos,  os direitos
autorais  devem ser pagos com esses  recursos,  ressalvados os  casos  em que a  complementação com
recursos incen vados seja jus ficada pelo agente cultural e aprovada pela CAP.

Art. 15. Os recursos incen vados não podem ser u lizados para pagamento das seguintes despesas:

I - remuneração, a qualquer tulo, de servidor público do quadro de pessoal a vo da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Cria va;

II - premiação em dinheiro;

III - realização de coquetéis ou similares; e

IV - instalação de camarotes, áreas VIP e similares.

Art. 16. O agente cultural deve exercer função relevante no projeto e poderá receber remuneração dos
recursos incen vados, observadas as seguintes condições:

I - nos casos em que o agente cultural for pessoa sica, o pagamento não poderá exceder 15% do valor
dos recursos incen vados;

II - nos casos em que o agente cultural for pessoa jurídica, o pagamento não poderá exceder 25% do valor
dos recursos incen vados, incluindo os pagamentos des nados à própria en dade e a cada um de seus
sócios, administradores, diretores, procuradores, empregados e colaboradores.

Art. 17. A soma das rubricas de despesas administra vas, divulgação, captação de recursos, elaboração de
projeto  e  remuneração  do  agente  cultural  não  pode  ultrapassar  o  limite  de  50%  dos  recursos
incen vados.

§  1º  Nos  casos  de  planos  anuais  ou  plurianuais  de  manutenção  de  grupos  ar s cos  ou  voltados  a
equipamentos de cultura, o limite de que trata o caput é de 70%.

§ 2º A soma de que trata este ar go pode incluir custos indiretos necessários à execução do objeto,
inclusive  tarifas  bancárias  e  serviços  como  auditoria,  assessoria  jurídica,  assessoria  de  comunicação,
design, tecnologia da informação e contabilidade.

Art.  18.  O limite para a rubrica de remuneração da a vidade de captação de recursos é de 10% dos
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recursos incen vados.

Parágrafo único. Fica vedada a remuneração do agente cultural por captação, facultada a contratação de
terceiro para  essa  a vidade,  desde que seja  pessoa jurídica  com autorização legal  para execução do
serviço, conforme previsão na Classificação Nacional de A vidades Econômicas CNAE ou no objeto do
contrato social.

Art. 19. O limite para as rubricas de cachês ar s cos por apresentação é de R$ 25.000,00 para cachês
individuais e de R$ 60.000,00 para bandas, conjuntos ou grupos.

Parágrafo único. No caso de mostras e fes vais cuja definição da equipe ar s ca ocorra por meio de
processos sele vos ou curadoria, a indicação dos cachês deverá ser apresentada como faixas de valor
jus ficadas pelo agente cultural, sem ultrapassar o limite previsto no caput.

Art. 20. As rubricas de passagens aéreas e de hospedagem devem se referir a valores de classe econômica
ou categoria padrão, salvo para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou idosos.

Art. 21. A cobrança de ingressos ou venda de produtos em projetos apoiados com recursos incen vados
não pode exceder o valor unitário inteiro de 10% do salário mínimo, por ingresso (dia) ou produto.

Art.  22.  A contratação de fornecedores com recursos incen vados deverá priorizar  os prestadores de
serviço disponíveis no Distrito Federal.

Parágrafo único. A contratação de um mesmo fornecedor deve ser limitada a 5 produtos ou serviços, salvo
quando comprovado que há maior economicidade na concentração, mediante cotação de preços de dois
outros fornecedores, ou que inexistem outros fornecedores no Distrito Federal, qualificados para atender
à demanda.

Art.  23.  As  retenções  e  os  recolhimentos  rela vos  a  tributos  que  incidem  sobre  as  contratações
necessárias à execução do projeto cultural são de exclusiva responsabilidade do agente cultural.

Art.  24. A aquisição de material  permanente será permi da quando comprovadamente representar a
opção de maior economicidade e cons tuir item indispensável à execução do objeto do projeto cultural.

Parágrafo  único.  Nos  casos  de  projetos  voltados  a  equipamentos  públicos  de  cultura,  assim como a
equipamentos geridos por organizações da sociedade civil, a aprovação do projeto será condicionada à
doação dos bens adquiridos para os respec vos equipamentos.

Seção III

Do Exame de Admissibilidade

Art. 25. A etapa de exame de admissibilidade visa verificar a regularidade da documentação exigida na
etapa de inscrição.

Art. 26. Nos casos em que a documentação de inscrição esteja incompleta ou inconsistente, a Secretaria
de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va  poderá  solicitar  esclarecimentos  ou  documentação
complementar, por meio de no ficação enviada para o endereço eletrônico cadastrado no formulário de
inscrição, que deverá ser atendida integralmente em até 10 dias corridos, a contar do dia subsequente ao
do envio.

§ 1º O proponente pode solicitar, dentro do período de resposta, prorrogação de prazo para responder a
diligência, desde que devidamente jus ficada, uma única vez.

§  2º  Caso  o  agente  não  regularize  a  documentação  ou  apresente  os  esclarecimentos  no  prazo
estabelecido, o projeto será recusado e os documentos sicos per nentes serão colocados à disposição
para re rada por 30 dias.

§  3º  Decorridos  os  30  dias  de  que  trata  o  §  1º,  a  SUFIC  será  responsável  pelo  encerramento  e
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arquivamento do processo e descarte dos documentos sicos.

Seção IV

Das Etapas de Análise Técnica, Deliberação e Decisão

Art. 27. A etapa de análise técnica dos projetos admi dos deverá considerar os seguintes critérios:

I - viabilidade técnica;

II - concisão das informações e conteúdos apresentados;

III - experiência e capacidade técnica do agente cultural e da equipe de trabalho;

IV - adequação da proposta orçamentária aos valores de mercado;

V - adequação do cronograma de execução; e

VI - enquadramento nos percentuais de incen vo autorizados pela legislação.

§ 1º A analise técnica é de responsabilidade órgão da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va
responsável pela temá ca

da ação cultural, conforme determina o art. 68, III, do Decreto 38.933/2018;

§  2º  A  análise  técnica  pode  ser  realizada  com auxílio  técnico  de  pareceristas  contratados  mediante
credenciamento pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, com fundamento no caput do
art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 28. Na etapa de deliberação da CAP, seus membros avaliam o mérito ar s co-cultural do projeto e
consideram os subsídios da etapa de análise técnica,  o que pode implicar aprovação, aprovação com
condicionantes, aprovação com glosa de valores ou reprovação do projeto.

§ 1º A avaliação de que trata o caput pode concluir pelo acordo total, acordo parcial ou desacordo com o
parecer da etapa de análise técnica.

§ 2º A CAP poderá solicitar informações ou documentos adicionais ao agente cultural para subsidiar a sua
deliberação.

§ 3º No caso de projetos voltados a equipamentos públicos de cultura, a aprovação será condicionada à
anuência do órgão responsável por sua gestão.

§ 4º Os extratos das atas das reuniões da CAP serão publicados na página eletrônica da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Cria va.

§ 5º Para a aprovação com glosa, a CAP deverá solicitar informações ou documentos adicionais ao agente
cultural para subsidiar a sua deliberação, inclusive durante as reuniões.

Art. 29. A deliberação da CAP será encaminhada ao Subsecretário de Fomento e Incen vo Cultural, para
anuência e homologação mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

§ 1º O agente cultural poderá apresentar recurso administra vo no prazo de 10 dias corridos, contados a
par r do dia subsequente da data de homologação do resultado, dirigido ao Secretário de Estado de
Cultura e Economia Cria va.

§ 2º O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

§ 3º Para deliberar sobre o recurso administra vo o Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va
poderá solicitar subsídios para a equipe técnica da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va e
para a CAP.

Art. 30. Para projetos que necessitem de intervenção sica, a exemplo de restauros e reformas, o agente
cultural  pode  subcontratar  prestadores  de  serviços  para  a  execução  das  ações  con das  no  projeto,
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conforme  métodos  e  procedimentos  usualmente  u lizados  pelo  setor  privado,  tendo  em  vista  sua
autonomia no gerenciamento administra vo e financeiro dos recursos do projeto.

Parágrafo  único.  Cabe  ao  agente  cultural  o  encargo  da  escolha  do  fornecedor,  a  definição  de  suas
obrigações e o acompanhamento de suas entregas, mantendo-se a responsabilidade do agente cultural
perante a administração pública pela integral execução do objeto do projeto.

Art. 31. A Subsecretaria do Patrimônio Cultural - SUPAC fica responsável por atestar o caráter especial dos
projetos cadastrados nesta linha de incen vo, assim como pela emissão de parecer técnico e de interesse
público da proposta na etapa de análise técnica.

Art. 32. No caso de projetos de patrimônio que necessitem de apresentação de documentos técnicos
específicos, a exemplo de projetos básico e execu vo, cabe à SUPAC a responsabilidade da emissão de
parecer técnico delibera vo sobre estes documentos.

Art. 33. No caso de projeto com ações relacionadas a equipamentos públicos é necessária a anuência do
órgão responsável por sua gestão.

Art. 34. Nos casos de projetos que incluam obras de reforma, restauro, manutenção ou construção em
qualquer escala, a SUPAC deve subsidiar a SUFIC durante o acompanhamento de sua execução, bem como
na fase de prestação de contas.

Seção V

Procedimentos para a Execução do Projeto

Art. 35 A aprovação do projeto somente tem eficácia mediante publicação de Despacho do Subsecretário,
que autorize a captação de recursos incen vados para o referido projeto no Diário Oficial do Distrito
Federal.

§ 1º O agente cultural somente fica autorizado a captar recursos para financiamento do projeto cultural
aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va após a publicação do Despacho citado
no caput deste Ar go no Diário Oficial do Distrito Federal.

§ 2º A autorização de captação é válida por um ano, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial
do Distrito Federal, podendo ser prorrogada uma única vez por mais um ano, mediante solicitação do
agente cultural,  desde que este esteja em situação regular  cadastral  junto à Secretaria  de Estado de
Cultura e Economia Cria va.

§  3º  A  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  de  captação  prevista  no  §  2º  somente  tem  eficácia  se
protocolada com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do término do prazo final de vigência da
Carta de Captação.

Art. 36. Deve ser arquivado o projeto que, ao término do prazo de captação, não ver apresentado um ou
mais Termos de Compromisso que totalizem o valor previsto no Art. 45, § 1º.

§ 1º Em caso de arquivamento, o agente cultural deve repassar recursos eventualmente ao Poder Público
por meio de depósito junto ao Fundo de Polí cas Culturais ou ao Fundo de Apoio à Cultura.

§  2º  O  arquivamento  do  projeto  não  exclui  a  possibilidade  de  usufruto  do  bene cio  fiscal  pela
incen vadora,  desde que atendidos os demais  requisitos legais  previstos no arcabouço norma vo do
Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

Art. 37. O agente cultural e a incen vadora cultural devem assinar instrumento legal denominado Termo
de  Compromisso  de  Incen vo  após  a  publicação  da  Carta  de  Captação,  de  acordo  com  modelo
disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Art. 38. O agente cultural é responsável por protocolar na Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va  uma  via  do  Termo  de  Compromisso  de  Incen vo,  devidamente  preenchido  e  com  firmas
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reconhecidas, em até 5 dias úteis antes do início da primeira a vidade prevista no projeto.

Parágrafo  único.  O  início  de  qualquer  a vidade  ou  etapa  prevista  no  projeto  cultural  aprovado  no
Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal apenas será reconhecido para fins de reembolso
se o Termo de Compromisso for encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va em
até 5 dias úteis antes do início da execução do projeto cultural.

Art. 39. A abertura de conta corrente deve ser realizada obrigatoriamente em agência do BRB credenciada
pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va e deve ser exclusiva para a movimentação dos
recursos incen vados captados para a execução do projeto cultural aprovado no âmbito do Programa de
Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

Art.  40.  A  autorização  para  abertura  da  conta  bancária  é  condicionada  à  entrega  dos  seguintes
documentos pelo agente cultural:

I - Termo de Compromisso de Incen vo;

II - Cer dão Nega va de Débitos ou Cer dão Posi va com efeitos de Nega va, comprovando adimplência
junto ao Governo do Distrito Federal;

III - comprovação de situação regular junto ao ID CULTURA ou CEAC;

IV - autorização para emissão de extratos e bloqueio da conta corrente do projeto pela Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Cria va, disponível no site da Secretaria.

Art. 41. Após a entrega dos documentos descritos no art. 40, e não havendo situação impedi va junto ao
Governo do Distrito Federal relacionada ao agente cultural, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va pode emi r O cio de autorização para abertura de conta bancária, exclusivamente para gestão
dos recursos recebidos por meio do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

Parágrafo único. A qualquer momento, por justo mo vo, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va pode suspender a movimentação da conta vinculada ao projeto cultural.

Art. 42. O agente cultural deve no ficar a Incen vadora Cultural para a realização do depósito financeiro,
de acordo com cronograma de desembolso especificado no Termo de Compromisso de Incen vo, após a
abertura da conta corrente específica para esta finalidade.

Art. 43. A empresa incen vadora deve efetuar o depósito do patrocínio em até 60 (sessenta) dias após a
abertura conta corrente específica do projeto.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no caput, sem jus fica va plausível,
o percentual  de aba mento concedido à incen vadora é grada vamente reduzido em 1% a  cada 30
(trinta) dias de atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta Portaria.

Art. 44. A u lização do recurso financeiro se dá mediante o cio da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va, endereçado ao BRB, tendo como subsídio as parcelas do cronograma de desembolso
declaradas pelo agente e constante do projeto aprovado.

Art. 45. A movimentação dos recursos depositados na conta vinculada ao projeto pode ocorrer somente,
após  a  autorização  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va,  em  dois  momentos,
considerados os valores e o cronograma de desembolso aprovados para o projeto:

I - etapa de pré-produção;

II - etapa de produção e pós-produção.

§ 1º A autorização para movimentação de recursos se dá após a comprovação,  por meio do extrato
bancário  da  conta  do  projeto,  de  que  houve  captação  de,  no  mínimo,  50%  do  valor  do  orçamento
aprovado para o projeto no âmbito do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal ou que
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esteja disponível o valor total previsto para a etapa de pré-produção,  considerando-se,  nesse caso,  o
maior valor.

§ 2º É vedada qualquer movimentação financeira na conta corrente específica do projeto sem autorização
prévia  ou  em valor  superior  ao  autorizado,  ressalvadas  as  operações  de  depósitos  provenientes  das
incen vadoras  culturais,  as  tarifas  de  manutenção  da  conta  corrente  ou  os  depósitos  em  aplicação
financeira.

§ 3º Para liberação da movimentação da conta corrente específica do projeto, o agente cultural deve
apresentar  solicitação  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va,  acompanhada  dos
respec vos extratos bancários e de Cer dão Nega va de Débitos ou Cer dão Posi va com efeitos de
Nega va, comprovando adimplência junto ao Governo do Distrito Federal.

Art.  46.  A  autorização  para  a  movimentação  dos  recursos  vinculados  às  etapas  de  produção e  pós-
produção  se  dá  após  a  apresentação  do  relatório  parcial  de  a vidades  e  respec va  documentação
correlacionada.

Art. 47. Em casos de planos anuais e plurianuais, a liberação de movimentação bancária deve ser feita
mediante o encaminhamento dos relatórios quadrimestrais de a vidades.

Art. 48. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va deve bloquear a movimentação de recursos
do projeto nos seguintes casos:

I - quando apontadas irregularidades durante a execução do projeto, não saneadas no prazo estabelecido;

II - quando houver mais de uma diligência vencida;

III - quando houver indícios de desvio de finalidade;

IV  -  por  outras  razões  de  conveniência  e  oportunidade,  visando  mi gar  potenciais  prejuízos,
considerando-se a situação específica do projeto, a critério da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va.

Seção VI

Do Acompanhamento do Projeto

Art. 49. A par r da assinatura do Termo de Compromisso, o agente cultural tem o prazo de até um ano
para iniciar a execução do projeto aprovado.

§ 1º O projeto deve ser executado em estrita observância ao cronograma de execução aprovado, podendo
o prazo de execução ser estendido, uma única, por período que não ultrapasse a metade do inicialmente
aprovado.

§ 2º Caso o agente cultural não cumpra o prazo estabelecido no caput, o recurso captado, se houver, deve
ser des nado ao FPC ou ao FAC e o processo deve ser arquivado.

§ 3º O arquivamento do projeto, na hipótese prevista no § 2º, não exclui a possibilidade de usufruto do
bene cio  fiscal  pela  incen vadora,  desde  que  atendidos  os  demais  requisitos  legais  previstos  no
arcabouço norma vo do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

§ 4º Caso fortuito e força maior podem ensejar prorrogação maior que a prevista no § 1º, desde que
aprovada pela CAP.

Art. 50. O agente cultural deve informar, com antecedência mínima de 5 dias, as datas, os locais e nomes
os responsáveis pela execução de todas as ações previstas no projeto.

Parágrafo  único.  O  agente  cultural  que  descumprir  o  disposto  no  caput  fica  sujeito  às  penalidades
previstas no Decreto nº 38.933, de 15 de março de 2018, e neste regulamento.

SEI/GDF - 37681521 - Portaria https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

13 of 27 26/03/2020 17:38



Art.  51.  O agente  cultural  deve garan r livre acesso da equipe da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va responsável por acompanhar e fiscalizar a realização da ação cultural a qualquer tempo
e sem aviso prévio.

Parágrafo  único.  Durante  a  fiscalização  in  loco,  devem  estar  disponíveis  e  podem  ser  solicitados
documentos e autorizações emi das pelos órgãos competentes para a execução das ações, a exemplo de
autorizações ou alvarás.

Art. 52. Durante a etapa de acompanhamento da execução, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va pode solicitar  ao agente cultural  esclarecimento ou documentação complementar,  através de
no ficações, que devem ser atendidas em até 10 dias corridos a contar da data de envio da no ficação.
Parágrafo único. Caso não sejam atendidas as solicitações a que se refere o caput, a SUFIC pode bloquear
a movimentação da conta vinculada ao projeto cultural até o cumprimento das diligências.

Art. 53. A qualquer tempo, caso sejam detectadas irregularidades na execução do objeto, o Secretario da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, sem prejuízo de no ficação ao agente cultural para
conhecimento e providências, pode:

I - suspender a execução do projeto;

II - bloquear a conta corrente específica do projeto;

III  -  solicitar  prestação  de  contas  parcial  ou  qualquer  outro  documento  ou  informação  considerada
necessária para esclarecer as ocorrências iden ficadas.

Seção VII

Da Execução Financeira

Art. 54. A execução financeira do projeto inicia-se a par r da autorização da movimentação bancária.

Art. 55. O agente cultural pode ser ressarcido de despesas realizadas a par r da publicação, no diário
oficial do Distrito Federal, do Despacho de autorização de captação.

Art. 56. Os pagamentos efetuados pelo agente, ou em seu nome, devem ser feitos preferencialmente por
meio de ordem de pagamento, pagamento de boletos bancários, transferências bancárias ou cheques
cruzados e nominais.

Art. 57. A realização de saque acima de 10% do valor do salário mínimo somente pode ocorrer em casos
excepcionais,  devidamente jus ficados na etapa de prestação de contas, sendo o conjunto de saques
limitado ao valor total de um salário mínimo.

Art.  58.  Os  recursos  depositados na conta  específica  do  projeto,  enquanto não empregados  em sua
finalidade, devem ser aplicados integralmente em carteiras de maior liquidez.

Art. 59. Durante a execução do projeto, o agente cultural pode solicitar a u lização de saldos residuais e
rendimentos de aplicação financeira para custear bens e serviços, desde que per nentes à execução do
projeto e encaminhado, para análise e deliberação desta Secretaria, com antecedência mínima de 15 dias
antes da realização do fato gerador da despesa.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deve ser formalizada pelo proponente expondo as
jus fica vas para a mudança,  acompanhada de memória de cálculo e cópia do extrato bancário que
demonstre os rendimentos.

Art. 60. É vedada a realização de despesas com recursos do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do
Distrito Federal e recursos provenientes de aplicação financeira para pagamento de multas e juros ou
correção monetária, alusivas a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, ressalvados os casos em que
a despesa tenha sido causada por atraso da Secretaria  de  Estado de Cultura e Economia Cria va na
liberação de recursos.

SEI/GDF - 37681521 - Portaria https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

14 of 27 26/03/2020 17:38



Art. 61. Os rendimentos de aplicação referente ao projeto cultural objeto da captação de recursos ob dos
com o Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal não podem:

I -  ser u lizados para custear serviço de captação de recursos,  elaboração de projeto ou em rubricas
glosadas do projeto cultural;

II - incidir sobre itens cujos limites máximos definidos em regramentos vigentes tenham sido a ngidos, a
exemplo daqueles estabelecidos para a inscrição de projetos.

Art. 62. Toda empresa contratada para prestação de serviço no projeto cultural deve ter autorização legal
para executar a função estabelecida, de acordo com sua Classificação Nacional de A vidades Econômicas -
CNAE ou seu objeto do contrato social.

Seção VIII

Do Remanejamento de Recursos

Art. 63. O agente cultural pode realizar, após a publicação do Despacho de autorização para a captação de
recursos, sem a necessidade de autorização, o remanejamento de valores entre as rubricas aprovadas no
projeto original, no limite de até 20% para maior ou para menor no valor de cada item, não podendo
incidir:

I - em aumento dos valores aprovados para os itens de captação de recursos e elaboração de projeto;

II  -  em aumento  dos  valores  unitários  ou  das  quan dades  de  itens  do orçamento que  tenham sido
glosados;

III - em aumento dos valores unitários aprovados ou destes e das quan dades de itens do orçamento que
tenham sido glosados;

IV - sobre itens da ficha técnica ou de ficha ar s ca.

Parágrafo Único. Os remanejamentos não podem resultar na supressão de rubricas aprovadas.

Art. 64. Os remanejamentos não podem implicar em alteração para maior do valor total aprovado para o
projeto, nem podem trazer alteração para o objeto do projeto aprovado.

Art. 65. Os remanejamentos devem respeitar os limites estabelecidos nas regras aplicadas ao Programa
de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal, observados os tetos es pulados para os diferentes pos
de despesa.

Seção IX

Da Readequação do Projeto

Art. 66. O projeto cultural, em caráter excepcional, pode sofrer alterações após a publicação do Despacho
de autorização para a captação de recursos.

§1º Enquadram-se como readequações quaisquer alterações nos termos e condições de aprovação do
projeto, registradas no formulário de inscrição, planilha orçamentária, anexos e outros documentos.

§2º Toda e qualquer alteração no projeto, exceto aquelas que se enquadram como remanejamento de
recursos, deve ser prévia e formalmente solicitada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

§3º Não são permi das readequações no projeto que resultem em:

I - em aumento dos valores aprovados para os itens de captação de recursos e elaboração de projeto;

II - redução do valor total do projeto que represente redução superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor total aprovado no Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal;

III - aumento de despesa sobre itens do orçamento que tenham sido glosados em qualquer das análises
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realizadas na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

IV - alteração do objeto do projeto aprovado.

Art. 67. O pedido de readequação do projeto deve ser apresentado com os seguintes documentos:

I  -  jus fica va  da  necessidade da alteração  do projeto,  contendo todas  as  indicações  per nentes,  a
exemplo de datas, locais e rubricas a serem alteradas, com as devidas parametrizações de valor;

II  - planilha de readequação do projeto cultural, conforme modelo disponível no site da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Cria va, se for o caso;

III  -  comprovação de comunicação à incen vadora cultural,  nos casos de alteração de nome, data ou
ações que impactem diretamente no mérito cultural do projeto.

Parágrafo  único.  A  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e  Economia  Cria va  poderá  solicitar  outros
documentos e informações que sejam necessários à instrução do pedido, com vistas a consubstanciar sua
análise e deliberação.

Art. 68. A análise e deliberação sobre o pedido de readequação do projeto cultural competem à:

I - SUFIC, quando a alteração não apresentar interferência no mérito cultural, podendo autorizar, vetar
total ou parcialmente os pedidos;

II - Comissão de Análise do Programa de Incen vo Fiscal - CAP, quando a alteração interferir no mérito
cultural, incluindo-se modificação em valor de cachê, podendo autorizar, vetar total ou parcialmente os
pedidos.

Art. 69. Os pedidos de readequação devem ser encaminhados no prazo mínimo de 15 dias úteis que
antecedem a realização da a vidade alvo de alteração.

§ 1º Em caso de readequação de datas, o pedido deverá ser encaminhado no prazo mínimo de 15 dias
úteis antes do novo período proposto para realização da ação cultural.

§ 2º Pedidos de readequação encaminhados em período inferior ao descrito no caput não devem ser
analisados,  salvo  nos  casos  de  comprovada  existência  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  mediante
deliberação do Subsecretário de Fomento e Incen vo Cultural.

Art. 70. Fica vedada a apresentação de readequação de item durante ou após a execução da ação cultural
prevista no projeto, a ele relacionada, ou após o término do prazo de execução do projeto, seja por ter
concluído todas as etapas ou por ter encerrado a conta bancária exclusiva para movimentação financeira.

Art.  71.  Nos casos  de aprovação total  ou  parcial  do pedido de readequação,  o  agente cultural  deve
encaminhar em até 10 dias úteis o formulário de inscrição e/ou a planilha orçamentária atualizados, com
os devidos ajustes admi dos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Seção X

Do Relatório Parcial de A vidades

Art. 72. Até 05 dias antes do início da etapa de produção, o agente cultural deve encaminhar o relatório
parcial de a vidades do projeto cultural, contendo os seguintes documentos:

I - relatório parcial de todas as a vidades realizadas até a data, de caráter declaratório,

conforme modelo disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;

II - extrato bancário atualizado da conta corrente do projeto;

III - confirmação ou atualização das datas dos locais de realização das ações do projeto, caso não tenha
sido encaminhado;
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IV - cadastro de iden ficação junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va (CEAC ou ID
Cultura) válido ou comprovante de residência no DF de, no mínimo, 50% dos membros da Ficha Técnica; e

V - materiais de divulgação do projeto aprovados, de acordo com o Manual de Aplicação de Marcas,
conforme o art. 79.

Art. 73. Além da documentação obrigatória indicada no art. 72, o agente cultural deve encaminhar, caso
seja per nente ao seu projeto, os seguintes documentos:

I - autorização do detentor dos direitos autorais e de propriedade industrial de que tratam a Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998 e a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

II - plano logís co conforme modelo disponível no site;

III - plano expográfico do projeto.

IV  -  Projetos  Detalhados  e  ART  (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica),  assinada  por  profissional
competente,  no  caso  de  projetos  culturais  que  envolvam  obras  e  serviços  técnicos,  a  exemplo  de
instalação  de  estruturas,  arquibancadas,  palcos,  banheiros  químicos,  serviços  de  sonorização  e
iluminação;

V - cumprimento de eventuais condicionantes estabelecidas pela CAP;

VI - eventual definição de itens e ações não informados anteriormente.

Art. 74. Os projetos culturais que tenham por objeto a manutenção de grupos ar s cos, programação
anual  de  equipamentos culturais  ou  ações  con nuadas,  incluindo aqueles  enquadrados  como planos
anuais ou plurianuais, devem apresentar relatório parcial de a vidades quadrimestralmente, contendo os
seguintes documentos:

I  -  relatório  parcial  de  todas  as  a vidades  realizadas,  de  caráter  declaratório,  conforme  modelo
disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;

II - extrato bancário da conta corrente do projeto;

III - confirmação ou atualização das datas dos locais de realização das ações do projeto;

IV - materiais de divulgação do projeto aprovados, de acordo com o Manual de Aplicação de Marcas,
conforme o art. 79.

Seção XI

Da Pós-Produção

Art. 75. O período de pós-produção do projeto cultural é de até 60 dias corridos, a contar da data de
término da realização da sua etapa de produção.

§ 1º Durante a etapa de pós-produção não deverão ser executadas ações rela vas à etapa de produção do
objeto cultural aprovado.

§ 2º O período de pós-produção pode ser prorrogado pelo prazo de até 30 dias, uma única vez, mediante
solicitação fundamentada do agente cultural, que deve ser protocolada na Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Cria va em até 5 dias antes do término do prazo previsto no caput.

Seção XII

Da Divulgação e da A vação de Marcas

Art. 76. O projeto cultural deve ser divulgado com no mínimo 10 dias de antecedência da realização da
primeira a vidade ar s co-cultural.

Art. 77. O nome oficial do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
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Cria va, do Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal e seus símbolos devem constar nos
produtos culturais  e materiais  de divulgação de qualquer a vidade executada que conste no projeto,
como shows, oficinas, palestras, ações de aumento de isenção fiscal, entre outras, conforme o padrão
definido no Manual de Uso de Marcas, disponível no site www.cultura.df.gov. br.

Art.  78.  Para  projetos  em  que  o  objeto  cultural  seja  a  criação,  montagem  e  produção  de  shows  e
espetáculos, o incen vo da LIC e GDF deve ser citado, permanentemente, nos materiais de divulgação e
nas apresentações posteriores, de acordo com as regras do Manual de Aplicação de Marcas.

Art. 79. Os materiais de divulgação e ações promocionais das incen vadoras devem ser encaminhados à
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, para o e-mail  criacao@cultura.df.gov.br, com, no
mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência do início da divulgação do projeto.

§ 1º A veiculação dos materiais descritos no caput somente pode ser realizada após a aprovação expressa
da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

§ 2º O material de divulgação dos produtos culturais gerados pelo projeto deve conter informações sobre
a disponibilização das medidas de acessibilidade adotadas para o produto,  sempre que tecnicamente
possível.

§ 3º Os materiais de divulgação, especialmente os impressos, devem ser produzidos preferencialmente
em matéria prima sustentável, de forma a mi gar os impactos ambientais.

Art. 80. Os agentes culturais autorizam a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va e o Governo
do Distrito Federal a registrar e u lizar sua imagem, bem como divulgar publicamente as a vidades, os
produtos finais e os resultados do projeto em áudio e vídeo, em mídia impressa, eletrônica, internet,
rádio, televisão e em materiais ins tucionais, exclusivamente para confecção de arte.

Parágrafo único. A u lização dos materiais descritos no caput não possui limitação temporal ou numérica
e é válida para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a esse tulo, cabendo aos
agentes culturais obter as devidas autorizações.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Procedimentos e Documentos para a Prestação de Contas

Art. 81. A prestação de contas consiste na prestação de informações prevista no Decreto nº 38.933, de
2018, a qual deve ser apresentada pelo agente cultural no prazo de 60 dias corridos, a contar da data final
prevista para a etapa de pós-produção.

Parágrafo único. O prazo descrito no caput pode ser prorrogado uma única vez, por até 30 dias corridos,
desde que o agente cultural apresente solicitação jus ficada antes do término do prazo estabelecido.

Art. 82. A prestação de contas é composta de:

I  -  relatório de  execução do objeto,  conforme modelo  disponível  no site  da Secretaria  de  Estado de
Cultura e Economia Cria va, acompanhado de documentos que evidenciem a execução da ação cultural,
tais como:

a) fotos;

b) convites;

c) DVDs, CDs, livros, revistas e catálogos;

d) relatório de venda de ingressos e borderôs, quando houver;
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e) lista de presença, declaração de es ma va de público, declaração de realização do espetáculo/evento
assinada pelo responsável pelo espaço hospedeiro;

f) comprovantes de embarque e hospedagem, quando houver;

g)  documentos  referentes  à  comunicação  da  ação cultural,  como  release,  clipping  de  mídia,  folders,
registro fotográfico e audiovisual, cartazes e panfletos, VT spot de rádio e sí os eletrônicos;

h) documentos referentes às ações de acessibilidade e sustentabilidade;

i)  nos  projetos  que envolvam a locação de veículos,  é  preciso  constar  iden ficação de placa,  marca,
modelo, ano de fabricação e registro de horário com datas e quilometragem;

j) relação das contratações de recursos humanos por prestadores de serviços, incluindo nome completo,
CPF, RG, cargo, endereço, telefone e comprovação de capacidade técnica, quando aplicável;

II - relatórios de execução financeira, conforme modelos disponíveis no site da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Cria va, acompanhados de documentos que evidenciem a execução financeira do
projeto, como:

a) extrato bancário da conta corrente do projeto compreendendo todo o período entre a abertura e o
encerramento da conta;

b) comprovante de encerramento da conta corrente do projeto e saldo final zerado;

c) declaração da ins tuição bancária constando a data de encerramento da conta corrente;

d) comprovante de devolução de saldo residual, quando houver;

e) notas fiscais, cupons fiscais ou faturas;

f) recibos de pagamento de autônomo (RPA);

g) contratos;

h) comprovantes de transferência bancária;

i) cópia de cheques;

j) outros documentos comprobatórios da execução financeira do projeto.

Parágrafo único. Caso o projeto tenha sido aprovado com a inclusão de a vidades para o alcance de maior
percentual de isenção fiscal, devem-se apresentar registros que comprovem efe vamente a execução de
cada ação relacionada.

Art. 83. Por meio da prestação de contas, o agente cultural deve comprovar inequivocamente a realização
do objeto do projeto.

§ 1º Entende-se como objeto do projeto cultural o conjunto de a vidades, ações, etapas, fases e metas
descritas  nos  formulários  e  demais  documentos apresentados  pelo  agente  cultural  e  aprovadas  pela
Comissão de Análise do Programa de Incen vo Fiscal - CAP, período e local de realização, contratações,
serviços e os aspectos de acessibilidade e sustentabilidade obrigatórios, bem como de comunicação, tais
como divulgação, uso correto da logomarca e alcance do público alvo do projeto.

§ 2º É considerada prejudicada, por inépcia, a prestação de contas que apresente inconsistências nas
informações  que  impossibilitem  sua  análise,  devendo  ser  determinado  o  encaminhamento  de  nova
prestação de contas, livre de falhas, e sem suspensão ou interrupção do prazo previsto no art. 81.

Art.  84.  A documentação rela va à execução do objeto e execução financeira deve ser man da pelo
agente cultural pelo prazo de 10 anos, contado da entrega da prestação de contas.

Art. 85. O conjunto de documentos que compõe a prestação de contas deve ser apresentado em meio

SEI/GDF - 37681521 - Portaria https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

19 of 27 26/03/2020 17:38



eletrônico,  tais  como  CD,  DVD  ou  Pendrive,  em  arquivo  digital,  datados  e  assinados,  nos  seguintes
formatos, conforme cada po de documento:

I – os documentos de texto, em .doc, .docx, odt ou pdf;

II – as planilhas, em xls, xlsx ou ods;

III – as imagens e desenhos, em jpeg, jpg, png, svg, dwg;

IV – os arquivos de áudio, em flac, oga;

V – os arquivos de Vídeo: mkv, ogv.

Art. 86. Em caso de celebração de contrato para prestação de serviços referentes ao projeto, deve ser
apresentado,  além  do  contrato  devidamente  assinado,  cópia  do  documento  de  iden ficação  do
contratado.

Art. 87. Em caso de apresentação de RPA como comprovação de prestação de serviços de pessoa sica,
devem ser  apresentados,  além do documento original  devidamente preenchido e  assinado,  cópia  de
documento de iden ficação do contratado e os comprovantes de recolhimento de impostos - INSS, ISS e
IR - nos termos da legislação específica.

Art. 88. Os comprovantes fiscais devem ser apresentados devidamente acompanhados dos respec vos
comprovantes de transferência bancária, DOC/TED ou cópia do cheque, contendo:

I - data de emissão dentro do período de execução financeira do projeto;

II - descrição dos serviços/produtos, com a referida discriminação dos valores unitários;

III - referência direta ao projeto, registrando nome, número do processo e ano de realização.

§ 1º Não são aceitos comprovantes de despesas que apresentem alterações, emendas ou rasuras que
prejudiquem a clareza do documento.

§  2º  No  caso  de  pagamento  de  cachê,  deve-se  especificar  o  nome  do  beneficiário  do  recurso  no
documento fiscal, bem como as especificações estabelecidas nos incisos I, II e III do caput.

Art. 89. Caso o total de despesas com o projeto seja inferior aos depósitos efetuados pelo incen vador
cultural ou haja glosa de valores, os recursos financeiros devem ser res tuídos ao Governo do Distrito
Federal.

Parágrafo  Único:  Para  realizar  a  res tuição  de  valores,  o  agente  cultural  deverá  protocolar  o cio
solicitando a emissão de Documento de Arrecadação e anexar extrato atualizado da conta corrente do
projeto.

Art.  90.  Os  rendimentos  de  aplicação  devem  ser  reportados  na  prestação  de  contas  como  receita
financeira, compondo o total de receitas do projeto, podendo ser u lizados para pagamento de tarifas
bancárias.

Art. 91. No caso de projeto cujo objeto resulte em produto tal como mídia óp ca, CD, DVD, livro, filme,
obra de referência, catálogo de arte e outros, deve-se constar da ragem prevista a des nação de 1% das
cópias do produto, limitado a 10 unidades, respeitado o mínimo de 1 unidade, à SUFIC.

Parágrafo único. No caso de ragem periódica, deve ser encaminhado o mesmo percentual indicado, na
mesma periodicidade de produção dos produtos culturais sicos.

Seção II

Da Análise da Prestação de Contas

Art. 92. Nos casos em que se considere que não foi possível aferir o cumprimento integral do objeto ou
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cumprimento  parcial  jus ficado  no  relatório  de  execução  do  objeto,  ou  caso  haja  indícios  de
irregularidades, a SUFIC pode realizar a análise do relatório de execução financeira.

Art. 93. Nos casos de projetos com valor global de até R$ 200.000,00, a prestação de contas do projeto
cultural pode ser realizada por meio de visita in loco, observado o disposto nos ar gos 55 e 56 do Decreto
nº 38.933, de 2018.

Art. 94. Durante a análise da prestação de contas, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va
pode  solicitar  ao  agente  cultural  esclarecimentos  ou  documentação  complementar,  por  meio  de
diligências, as quais devem ser atendidas em até 15 dias corridos, podendo o prazo ser prorrogado uma
única vez por igual período, desde que apresentada jus fica va pelo agente cultural.

Parágrafo único. O agente cultural que não atender à solicitação no prazo es pulado no caput está sujeito
às penalidades descritas nesta Portaria.

Art.  95.  A  prestação  de  contas  final  é  analisada  pela  SUFIC,  que  emite  relatório  analí co  sobre  o
cumprimento do objeto e,  se for  o caso,  sobre a correta aplicação dos recursos  e recomendação de
possível aplicação de penalidade.

Art. 96. A SUFIC deve emi r parecer técnico decidindo pela:

I - aprovação: no caso de projetos que apresentem cumprimento integral ou parcial jus ficado do objeto e
regularidade na execução financeira, quando analisada;

II - aprovação com ressalva: no caso de projetos que apresentem irregularidades em quaisquer fases da
execução,  contanto que não tenham comprome do o  cumprimento do objeto  cultural  e  a  execução
financeira, quando analisada, sujeitando o agente cultural à sanção de advertência ou ao pagamento de
multa, conforme estabelecido no ar go 59 do Decreto nº 38.933, de 2018;

III - reprovação parcial ou total: no caso da não comprovação, total ou parcial, da realização do objeto
cultural do projeto ou quando iden ficadas irregularidades na execução financeira, sujeitando o agente
cultural  à  aplicação  de  penalidade,  conforme  o  caso  concreto,  e  à  devolução  dos  recursos  ou  à
apresentação de ações compensatórias nos termos do ar go 60 do Decreto nº 38.933, de 2018.

§ 1º Quando julgar as contas aprovadas, a SUFIC deve dar quitação ao responsável.

§ 2º Quando julgar as contas aprovadas com ressalva, a SUFIC deve dar quitação ao responsável e lhe
determinar,  se  cabível,  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  correção  das  impropriedades  ou  faltas
iden ficadas, e a aplicação de penalidade, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes.

§ 3º Quando julgar as contas reprovadas, a SUFIC deve cons tuir aplicação de penalidade.

Art. 97. O ressarcimento ao erário mediante ações compensatórias é possível nos casos de reprovação
parcial, desde que não esteja caracterizada má fé do agente cultural.

§ 1º O plano de ações compensatórias deve ter período de execução o menor possível, conforme o caso
concreto, limitado à metade do prazo de vigência originalmente previsto do instrumento.

§ 2º O plano de ações compensatórias deve ser analisado pela Comissão de Análise do Programa de
Incen vo Fiscal - CAP, órgão de controle interno e Assessoria Jurídico- Legisla va, cabendo a deliberação
pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

§ 3º O projeto cultural, após o cumprimento das ações compensatórias, retorna para análise do setor
responsável pela prestação de contas.

Art. 98. São consideradas reprovadas as contas quando evidenciada qualquer das seguintes ocorrências:

I - prá ca de infração grave estabelecida no art. 107.

II - desvio de finalidade;
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III - dano ou prejuízo ao erário.

Art.  99.  Considera-se  desvio  de  finalidade,  para  fins  desta  Portaria,  qualquer  atuação  que  vise  o
afastamento  do  projeto  do  âmbito  cultural  e  se  concre ze  em  predileções  comerciais,  espor vas,
empresariais, promocionais ou outras que atentem contra os princípios e obje vos da LOC.

Parágrafo único. O desvio de finalidade pode ser constatado em qualquer fase do projeto.

Art.  100.  As  contas  são  julgadas  à  vista  dos  elementos  que  as  cons tuem,  definidos  nesta  Portaria,
assegurando-se aos responsáveis, no caso de aprovação com ressalvas e reprovação, o contraditório e a
ampla defesa.

Parágrafo único. A ocorrência de caso fortuito ou força maior impedi va da execução do projeto afasta a
reprovação da prestação de contas, desde que regularmente comprovada.

CAPÍTULO V

DAS SANÇÕES

Seção I

Das Sanções aos Agentes Culturais

Art. 101. Nos casos em que o agente cultural descumprir obrigação assumida ou atuar em desacordo com
o disposto na legislação que rege o Programa de Incen vo Fiscal, sem prejuízo de responsabilização cível,
criminal  e  tributária,  a  Administração  Pública  pode  aplicar  as  seguintes  sanções,  isolada  ou
cumula vamente, de acordo com o art. 61 Decreto nº 38.933, de 2018:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária da par cipação em seleção promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va, por prazo não superior a 02 anos;

IV - impedimento de celebrar com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va instrumento
jurídico com repasse de recursos públicos ou que preveja apoio em bens ou serviços mediante execução
direta pela administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; ou

V - declaração de inidoneidade para par cipar de seleção ou celebrar instrumento jurídico com repasse
de recursos públicos ou que preveja apoio em bens ou serviços mediante execução direta, válida para
todos  os  órgãos  e  en dades  da  administração  pública  distrital,  enquanto  perdurarem  os  mo vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Art. 102. Pode ser determinada ao agente cultural a devolução de recursos financeiros, com correção
monetária, nos seguintes casos:

I - quando apontadas irregularidades na u lização dos recursos que gerem prejuízo ao erário;

II - quando verificada a inexecução do objeto parcial ou total;

III - quando verificada a u lização de recurso para pagamento de rubrica não autorizada pela Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Cria va.

IV - quando não aplicadas as logomarcas obrigatórias, conforme indicado nesta Portaria;

V - quando constatado o desvio de finalidade.

Art. 103. Quando não for realizada ação aprovada para aumento de isenção fiscal do projeto, o agente
cultural deve res tuir aos cofres públicos valor proporcional ao percentual de isenção descumprido, sem
ônus à empresa incen vadora, observadas as disposições con das na Lei Complementar nº 934, de 2017
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e no Decreto nº 38.933, de 2018, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Art. 104. Conforme estabelecido no ar go 63 do Decreto nº 38.933, de 2018, a aplicação de multa deve
observar os seguintes limites:

I - nos casos de infração leve, a multa é de no mínimo R$ 200,00 até R$ 5.000,00;

II - nos casos de infração média, a multa é de no mínimo R$ 5.000,00 até R$ 50.000,00;

III - nos casos de infração grave, a multa é de no mínimo R$ 5.000,00 até R$ 250.000,00.

Art. 105. Consideram-se infrações leves passíveis de serem come das por agentes culturais:

I - aplicação incorreta das logomarcas obrigatórias indicadas nesta Portaria, ou descumprimento do prazo
e de ação obrigatória;

II – imposição de dificuldade ou impedimento para a fiscalização da ação cultural;

III - não entrega de produto resultante do projeto cultural;

IV - apresentação intempes va ou omissão de resposta às diligências em qualquer fase do projeto.

V - não apresentação da prestação contas do projeto dentro do prazo.

Art. 106. Consideram-se infrações médias:

I - u lização indevida ou incorreta do valor previamente aprovado para a rubrica aprovada no projeto
cultural;

II - readequação do projeto em discordância ao regramento estabelecido nesta Portaria;

III - inexecução parcial do objeto do projeto;

IV - inexecução das ações de acessibilidade e/ou sustentabilidade obrigatórias.

V – ausência de comunicação, com antecedência mínima de 5 dias, a respeito das datas, locais e nomes
dos responsáveis pela execução de todas as ações previstas no projeto.

Art. 107. Consideram-se infrações graves:

I - não aplicação das logomarcas obrigatórias, conforme indicado nesta Portaria;

II - u lização indevida dos recursos do projeto cultural;

III - não cumprimento de ações que atribuem maior percentual de isenção;

IV - inexecução total do objeto do projeto;

V - omissão no dever de prestar contas, assim considerado o atraso em mais de 60 dias.

Parágrafo único. Diligenciado o responsável pela omissão de que trata o inciso V, bem como instado a
jus ficar essa omissão, a apresentação posterior das contas, a menos que tenha ocorrido por mo vo de
força maior, não elide a respec va irregularidade, sem prejuízo de aplicação da multa prevista no inciso III
do art. 104.

Art.  108.  Os  agentes  culturais  com pendência  na  prestação de  contas  ou  que  não  encaminharem a
prestação  de  contas  após  a  conclusão  do  projeto  ficam  impedidos  de  inscrever  projeto  cultural  na
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Art. 109. O montante da multa deve ser definido mediante juízo de proporcionalidade, considerando os
seguintes parâmetros:

I - gravidade dos fatos, considerando as infrações leves, médias ou graves, previstas nos arts. 105 a 107;

II - condição socioeconômica do infrator, ponderada pela natureza jurídica do agente cultural, e no caso
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pessoa jurídica, pelo possível enquadramento no art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte);

III  -  eventual reincidência,  verificada quando o agente cultural tenha novo projeto julgado reprovado,
desde que a execução deste seja posterior à no ficação que tenha reprovado projeto anterior.

Art. 110. O cálculo da multa (M) é cons tuído pelo produto do valor dos pesos (P), ob do pela soma dos
percentuais de gravidade, condição socioeconômica e reincidência; mul plicado pelo valor de base de
cálculo (BC),  que consiste  no valor  captado no âmbito  do Programa de Incen vo Fiscal  à  Cultura do
Distrito Federal, conformado pela matriz M = P x BC.

§ 1º Os pesos percentuais (P) devem ser atribuídos de acordo com a seguinte classificação:

I - gravidade:

a) 1% (um por cento), às infrações leves

b) 2% (dois por cento), às infrações médias; c) 3% (três por cento), às infrações graves.

II - condição Socioeconômica:

a) 0,5% (meio por cento), às pessoas sicas e ao Microempreendedor Individual – MEI;

b) 1% (um por cento), às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada – EIRELIs;

c)  1,5% (um e  meio por  cento)  às  en dades  sem fins lucra vos e  às  sociedades enquadradas  como
Microempresa (ME);

d) 2% (dois por cento), às pessoas jurídicas enquadradas como Empresas de Pequeno Porte – EPP;

e) 2,5% (dois e meio por cento), às empresas de médio e grande porte.

III - reincidência:

a)  1%  (um  por  cento),  aos  agentes  culturais  com  apenas  1  (um)  projeto  com  prestação  de  contas
reprovada;

b) 2% (dois por cento), aos agentes culturais com número maior que 1 (um) e menor ou igual a 3 (três)
prestações de contas julgadas reprovadas;

c)  3%  (três  por  cento),  aos  agentes  culturais  com  mais  de  3  (três)  prestações  de  contas  julgadas
reprovadas.

§ 1º Não deve ser atribuído percentual ao agente primário.

§ 2º Quando houver a incidência em mais de uma infração de mesma gravidade ou não, deve-se somar o
peso percentual de cada uma delas.

§ 3º O valor do cálculo deve ser explicitado, servindo para verificar os limites mínimo e máximo do valor
da multa, nos termos do art. 63 do Decreto nº 38.933, de 2018.

§ 4º Quando o valor da multa for igual ou maior que o limite mínimo ou ainda igual ou menor que o limite
máximo, a multa não deve ser ajustada.

§ 5º No caso de o valor da multa ser menor que o limite mínimo ou maior que o limite máximo, é
necessário  ajuste,  de  forma  que  o  valor  da  multa  deve  ser  ajustado  ao  limite  mínimo  ou  máximo,
consoante ao art. 104.

Art. 111. Os agentes culturais penalizados devem ser impedidos de acessar novos recursos ou realizar
movimentações bancárias enquanto es ver pendente o pagamento da multa.

Art. 112. As sanções estabelecidas nos incisos III a V do art. 101 devem ser aplicadas aos agentes culturais
que:
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I - tenham sofrido reprovações de prestação de contas em mais de 3 projetos culturais, no período de 5
anos;

II - tenham pra cado atos ilícitos visando frustrar os obje vos dos projetos culturais;

III - tenham causado prejuízos à Administração Pública de forma dolosa.

Parágrafo único. A seleção e a formalização de instrumento de repasse de que tratam os incisos III a V do
art. 101 devem ser considerados em sen do amplo, incluindo as a vidades do Programa de Incen vo
Fiscal à Cultura do Distrito Federal.

Seção II

Dos Limites e das Sanções às Empresas Incen vadoras

Art.  113.  Deve  ser  determinado  à  incen vadora  cultural  o  limite  de  40% de  isenção  fiscal  do  valor
aportado no projeto cultural,  mesmo que o projeto tenha sido aprovado com maior porcentagem de
bene cio, quando:

I - projeto cultural tenha o nome, a marca do produto ou outro elemento iden ficador da incen vadora
mencionado em seu nome/ tulo, cuja iden dade visual seja análoga à da incen vadora.

II - projeto cultural contenha ações promocionais de venda de produtos vinculados à incen vadora ou por
ela fabricados ou que exijam exclusividade nas vendas.

Art.  114.  Caso apresente  informação inverídica,  se aproveite ou faça  uso indevido dos bene cios  do
Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal, a incen vadora cultural fica sujeita às seguintes
penalidades, sem prejuízo de responsabilização cível, criminal e tributária:

I - advertência;

II - cancelamento da isenção fiscal;

III - res tuição do valor u lizado indevidamente.

Seção III

Da Forma de Aplicação das Sanções

Art.  115.  As  sanções  tratadas  neste  Capítulo  são  aplicadas  isolada  ou  cumula vamente,  conforme a
gravidade da infração come da, sem prejuízo de responsabilização cível, criminal e tributária.

Art. 116. A aplicação das sanções previstas neste Capítulo é realizada pelo Subsecretário de Fomento e
Incen vo  Cultural,  por  meio  de  no ficação  ao  responsável,  podendo  decorrer  de  recomendação  do
relatório analí co, de fiscalização ou parecer técnico.

Art.  117.  Caso  seja  necessário,  a  SECEC  deve  informar  qualquer  descumprimento  das  disposições
aplicadas ao Programa de Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal ou das obrigações assumidas na
concessão do incen vo para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para fins de ação
fiscal.

Art.  118. O agente responsabilizado pode interpor recurso,  no prazo de 10 dias contados a par r  da
ciência ou divulgação da decisão de aplicação de sanção.

§ 1º O recurso deve ser dirigido à autoridade que tomou a decisão, a qual se não a reconsiderar no prazo
de 15 dias, deve encaminhá-lo à autoridade superior.

§ 2º O recurso deve ser decidido no prazo de 30 dias, a par r do recebimento da autoridade competente.

§ 3º O prazo para decisão pode ser prorrogado por igual período, por até 2 vezes consecu vas, quando a
decisão demandar manifestação de outros setores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va
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ou órgãos da Administração Pública.

§ 4º Salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

Art. 119. A decisão da Secretaria, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a
dívida líquida e certa e tem eficácia de tulo execu vo, bastante para a cobrança judicial da dívida, se não
recolhidos no prazo pelo responsável.

Parágrafo único. O pagamento integral do débito ou da multa não importa em modificação do julgamento
quanto à reprovação das contas, ressalvadas as situações previstas no art. 100, parágrafo único.

Art. 120. O parecer técnico sobre a prestação de contas do projeto e seus desdobramentos pode ser
encaminhado à CAP para subsidiar a decisão do Subsecretário de Fomento e Incen vo Cultural quanto à
prestação de contas.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  121. O texto desta portaria se aplica às propostas inscritas a par r  da data de publicação desta
norma.

Parágrafo único. Os projetos inscritos sob a vigência de outras portarias devem se submeter às regras
estabelecidas nas Portarias SECEC nº 222/2029 e nº 394/2019.

Art. 122. As comunicações devem ser enviadas para o endereço eletrônico informado pelo agente cultural
no ato de inscrição do projeto.

§ 1º O agente cultural  é  responsável  por manter seus dados e contatos atualizados na Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Cria va.

§ 2º O responsável  que não se manifestar  após a no ficação,  diligência ou qualquer outra forma de
contato estabelecida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va será considerado revel para
todos os efeitos legais, dando-se prosseguimento ao processo.

Art. 123. Toda e qualquer comunicação de agente cultural des nada à Secretaria de Estado de Cultura e
Economia  Cria va,  para  que  seja  considerada  válida,  deve  ser  protocolada  na  sede  da  Secretaria,
devidamente assinada, com iden ficação do signatário, que deve ser o proponente do projeto ou seu
representante legal, respaldado por procuração específica registrada em cartório.

Art. 124. O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Portaria por mo vos de caso fortuito ou força
maior  devem ser  devidamente comprovados,  cabendo a deliberação ao Subsecretário  de  Fomento e
Incen vo Cultural.

Art. 125. Os prazos serão contados excluindo-se o dia de início e incluindo o dia do vencimento.

Parágrafo único.  Os  dias  do início e do vencimento do prazo são protraídos  para  o  primeiro  dia ú l
seguinte, se coincidirem com recesso, feriado, dia em que não houver expediente integral da Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Cria va ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Art. 126. Esclarecimentos e orientações técnicas aos interessados são prestados na SUFIC, de segunda a
sexta-feira, em horário de expediente, na sede da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Art.  127. Os documentos e os materiais  relacionados aos projetos culturais  inscritos no Programa de
Incen vo Fiscal à Cultura do Distrito Federal devem ser protocolados na Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va, no protocolo-geral, aos cuidados da Subsecretaria de Fomento e Incen vo Cultural.

Parágrafo único. Não serão devolvidos materiais, produtos ou documentos protocolados.

Art. 128. Os casos omissos rela vos a esta Portaria podem ser decididos pela SUFIC, cabendo recurso no

SEI/GDF - 37681521 - Portaria https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

26 of 27 26/03/2020 17:38



prazo de 10 dias corridos, a ser dirigido ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va do Distrito
Federal, para deliberação.

Art.  129.  O  relatório  parcial  de  a vidades,  as  solicitações  de  readequação,  de  qualquer  ordem,  e  o
relatório final de prestação de contas devem ser entregues de acordo com os modelos dos formulários
disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va.

Art. 130. O agente cultural é o único responsável legal pela execução do projeto e de sua prestação de
contas e somente em situações excepcionais é permi do transferir tais responsabilidades a procuradores,
mediante a apresentação de procuração específica, devidamente registrada em cartório.

Art. 131. A qualquer momento, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va pode solicitar, ao
agente  cultural  ou  à  incen vadora  cultural,  informações  ou documentos complementares  que julgue
necessários.

Art. 132. Ficam revogadas a Portaria nº 394, de 7 de outubro de 2019 e a Portaria nº 222, de 12 de junho
de 2019.

Art. 133. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va
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