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PROJETO PRONAC Nº190662 
Valor a Captar: 1.638.250,75 
Título do Projeto: NACIONAL 2019 – 15º FENART FESTIVAL NACIONAL DE 
ARTE E TRADIÇÃO GAÚCHA – 19º RODEIO CRIOULO NACIONAL DE 
CAMPEÕES 
 
Proponente: MTGSC – MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
CNPJ: 75.439.125/0001-11 
 
 
ENQUADRAMENTO: ARTIGO 18 da Lei 8.313/1991 

Abatimento de 100% do valor incentivado até o limite de 4% do Imposto de Renda 

devido pela Pessoa Jurídica e 6% pela Pessoa Física. 

Ex.: Se uma empresa paga R$ 10 milhões de IR ao governo, poderá destinar, 

portanto, R$ 400 mil para incentivar e patrocinar um projeto cultural, obtendo as 

contrapartidas de exposição de um patrocínio normal. Esse valor virá como forma 

de dedução ou abatimento no IR do ano seguinte. 

Como incentivar o projeto PRONAC nº190662 

 EMPRESAS: 

Passo #1 

Podem investir em projetos culturais aprovados pelo MinC (Ministério da 

Cidadania) na Lei Rouanet empresas tributadas em lucro real, deduzindo até 4% 

do IR devido. 

 

 

http://salic.cultura.gov.br/default/relatorio/resultado-projeto?cnpfcpf=75439125000111
http://queroincentivar.com.br/leis-de-incentivo/lei-rouanet/www.cultura.gov.br


 

Passo #2 

O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária 

do projeto de captação do projeto (dados da conta bancária no fim do 

documento) aberta e supervisionada pelo Minc. Após o depósito, o MTGSC 

emitirá um recibo padrão e enviará ao patrocinador/incentivador, sendo que este 

servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue. 

Passo #3 

O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição 

ou abatimento do valor do IR a pagar. 

 

 PESSOA FÍSICA: 

Passo #1 

Podem investir em projetos culturais aprovados pelo MinC (Ministério da 

Cidadania) na Lei Rouanet, pessoas físicas contribuintes do Imposto de Renda, 

deduzindo até 6% do IR devido. 

Passo #2 

O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária 

de captação do projeto (dados da conta bancária no fim do documento) aberta 

e supervisionada pelo Minc. Após o depósito, o MTGSC emitirá um recibo padrão 

e enviará ao patrocinador/incentivador, sendo que este servirá como comprovante 

para que a renúncia fiscal se efetue. 

Passo #3 

O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição 

ou abatimento do valor do IR a pagar. 

 

Dados da conta para o depósito do incentivo financeiro. 

 

Banco: Banco do Brasil 

Agência: 5215-9 (Lages) 

Conta corrente: 14.990-X 

 

Encaminhar o comprovante de depósito para 

mtgsc@mtgsc.com.br com cópia para 

paulo@sigamarcas.com.br, para o envio do recibo 

padrão. 

http://queroincentivar.com.br/leis-de-incentivo/lei-rouanet/www.cultura.gov.br
mailto:mtgsc@mtgsc.com.br
mailto:paulo@sigamarcas.com.br

