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1. Introdução
A presente análise foi elaborada com o objetivo de verificar as mudanças 
promovidas pelo Decreto 10.755, que revogou o Decreto nº 5.761, responsável 
por regulamentar a Lei nº 8.313 (Lei Rouanet), bem como as alterações 
promovidas no Decreto nº 6.299, que regulamenta a destinação de 
recursos para programas e projetos de caráter audiovisual no âmbito da 
Lei Rouanet, e Decreto nº 9.891, que dispõe sobre o Conselho Nacional de 
Política Cultural. 
 
Também foram destacadas as novidades trazidas pelo Decreto 10.755, 
Assim, de forma breve, foram pontuadas as questões de maior relevância 
que passaram por mudança efetiva. 
 
Conforme será explicitado no quadro comparativo a seguir, dentre as 
principais alterações promovidas pelo Decreto nº 10.755 é possível citar as 
mudanças no âmbito da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, órgão de 
participação da sociedade civil, em sua composição e atribuições. Além disso, 
vale ressaltar a alteração no rol de entidades (art. 43) sem fins lucrativos que 
podem acessar o programa para financiar suas atividades, tendo ficado, as 
demais instituições não incluídas no referido rol, sujeitas ao reconhecimento da 
relevância do projeto pelo Secretário Especial da Cultura. 
 
Cumpre destacar a mudança introduzida na forma com que o proponente 
pode divulgar os seus projetos e a diminuição da porcentagem permitida de 
destinação dos produtos resultantes do programa ao patrocinador. 
 
Por fim, diante da extinção do Ministério da Cultura, o órgão responsável 
pelo programa passa a ser a Secretaria Especial da Cultura que integra 
o Ministério do Turismo; logo, ocorreram diversas alterações nas redações 
dos Decretos para substituir o termo “ministro da cultura” para “secretário 
especial da cultura”. Feita essa ponderação, informamos que no quadro 
comparativo não serão incluídos todos os artigos que apenas apresentaram 
essa alteração. 



Mudanças introduzidas 
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26 de julho de 2021, no 
âmbito da regulamentação 
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Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 2º. Na execução do PRONAC, serão 
apoiados programas, projetos e ações culturais 
destinados às seguintes finalidades: 

 

VI - fomentar atividades culturais afirmativas 
que busquem erradicar todas as formas de 
discriminação e preconceito; (Alterado) 

 

VIII - apoiar as atividades culturais de caráter 
inovador ou experimental; (Removido)   

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

Art. 2º. Na execução do PRONAC, serão 
apoiados programas, projetos e ações culturais 
destinados às seguintes finalidades: 

 

VI - fomentar atividades culturais com vistas à 
promoção da cidadania cultural, da 
acessibilidade artística e da diversidade; 
(Alterado) 

 

X - apoiar a inovação em atividades artísticas 
e culturais, inclusive em arte digital e em novas 
tecnologias; (Incluído) 

 

XII - apoiar as atividades culturais de caráter 
sacro, clássico e de preservação e restauro de 
patrimônio histórico material, tombados ou 
não; (Incluído) 

 

XIII - apoiar e impulsionar festejos, eventos e 
expressões artístico-culturais tradicionais, além 
daquelas já tombadas como patrimônio 
cultural imaterial (Incluído) 

 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 6º. Os procedimentos administrativos 
relativos à apresentação, recepção, seleção, 
análise, aprovação, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação de resultados e 
emissão de laudo de avaliação final dos 
programas, projetos e ações culturais, no 
âmbito do PRONAC, serão definidos pelo 
Ministro de Estado da Cultura e publicados no 
Diário Oficial da União, observadas as 
disposições deste Decreto. (Alterado) 

 

§ 1º - Nos casos de programas, projetos ou ações 
culturais que tenham como objeto a 
preservação de bens culturais tombados ou 
registrados pelos poderes públicos, em âmbito 
federal, estadual ou municipal, além do 
cumprimento das normas a que se refere o 
caput, será obrigatória a apreciação pelo órgão 
responsável pelo respectivo tombamento ou 
registro, observada a legislação relativa ao 
patrimônio cultural. (Alterado) 

 

Art. 6º. Os procedimentos administrativos 
relativos à apresentação, recepção, seleção, 
análise, aprovação, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação de resultados e 
emissão de laudo de avaliação final dos 
programas, projetos e ações culturais, no âmbito 
do PRONAC, serão definidos em ato do 
Secretário Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo e publicados no Diário Oficial da 
União, observadas as disposições deste Decreto. 
(Alterado) 

 

§ 1º - Nos casos de programas, projetos ou ações 
culturais que tenham como objeto a 
preservação de bens culturais tombados ou 
registrados pelos Poderes Públicos, em âmbito 
federal, estadual ou municipal, além do 
cumprimento das normas a que se refere o 
caput, serão obrigatórios a apreciação e a 
emissão de manifestação técnica pelo órgão 
responsável pelo respectivo tombamento ou 
registro, observada a legislação relativa ao 
patrimônio cultural, e o seu encaminhamento à 



 

 

 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5º - Da decisão referida no § 4º caberá pedido 
de reconsideração dirigido ao Ministro de 
Estado da Cultura, no prazo de até dez dias 
contados da comunicação oficial ao proponente. 
(Alterado) 

 

Secretaria Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo para avaliação final. (Alterado) 

 

(...) 

 

§ 5º - A Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura é instância recursal consultiva de 
projetos de incentivo fiscal indeferidos pelos 
pareceristas habilitados, que recomendará ao 
Secretário Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo a aprovação total ou parcial ou a não 
aprovação do programa, projeto ou ação em 
questão. (Incluído) 

 

§ 6º Da decisão referida nos § 4º e § 5º caberá 
pedido de reconsideração dirigido ao Secretário 
Especial de Cultura do Ministério do Turismo, 
no prazo de dez dias, contado da data da 
comunicação oficial ao proponente. (Alterado) 

 

 

 

 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 8º. As atividades de acompanhamento e 
avaliação técnica de programas, projetos e 
ações culturais poderão ser delegadas aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem 
como a órgãos ou entidades da administração 
pública federal e dos demais entes federados, 
mediante instrumento jurídico que defina 
direitos e deveres mútuos. (Mantido) 

 

Parágrafo único. A delegação prevista no 
caput, relativamente aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, dependerá da existência, 
no respectivo ente federativo, de lei de 
incentivos fiscais ou de fundos específicos para 
a cultura. (Alterado) 

Art. 8º. As atividades de acompanhamento e 
avaliação técnica de programas, projetos e 
ações culturais poderão ser delegadas aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem 
como a órgãos ou entidades da administração 
pública federal e dos demais entes federativos, 
mediante instrumento jurídico que defina 
direitos e deveres mútuos. (Mantido) 

 

Parágrafo único. A delegação prevista no 
caput, relativamente aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, dependerá da existência, 
no respectivo ente federado, de lei de incentivos 
fiscais ou de fundos específicos para a cultura, 
bem como de órgão colegiado com atribuição 
de análise de programas e projetos culturais em 
que a sociedade tenha representação ao menos 
paritária em relação ao Poder Público e no qual 
as diversas áreas culturais e artísticas estejam 
representadas. (Alterado) 

 



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 13. A contrapartida será dispensada sempre 
que os recursos tenham sido depositados no 
Fundo Nacional da Cultura com destinação 
especificada na origem, tais como: (Mantido) 

 

§ 2º - As entidades vinculadas ao Ministério da 
Cultura ficam dispensadas de apresentar 
contrapartida quando receberem recursos do 
Fundo Nacional da Cultura para o 
desenvolvimento de programas, projetos e 
ações culturais. (Alterado) 

Art. 13. A contrapartida será dispensada sempre 
que os recursos tenham sido depositados no 
Fundo Nacional da Cultura com destinação 
especificada na origem, tais como: (Mantido) 

 

§ 2º - O Ministério do Turismo, por meio dos 
órgãos específicos singulares de que trata o 
inciso II do caput do art. 2º do Anexo I ao 
Decreto nº 10.359, de 20 de maio de 2020, tais 
como a Secretaria Especial de Cultura, o 
Gabinete da Secretaria Especial de Cultura e 
as secretarias nacionais da Secretaria Especial 
de Cultura, e das entidades vinculadas ao 
Ministério do Turismo, por meio da Secretaria 
Especial de Cultura, ficam dispensados de 
apresentar contrapartida quando receberem 
recursos do Fundo Nacional da Cultura para o 
desenvolvimento de programas, projetos e 
ações culturais. (Alterado) 

 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 15. A Comissão do Fundo Nacional da 
Cultura será integrada: 

 

I - pelo Secretário-Executivo do Ministério da 
Cultura, que a presidirá; 

 

 II - pelos titulares das Secretarias do Ministério 
da Cultura; 

 

 III - pelos presidentes das entidades vinculadas 
ao Ministério da Cultura; e 

 

 IV - por um representante do Gabinete do 
Ministro de Estado da Cultura.  

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

Art. 15. A Comissão do Fundo Nacional da 
Cultura será composta: 

 

I - pelo Secretário-Executivo do Ministério da 
Cultura, que a presidirá; 

 

 II - pelos titulares das Secretarias do Ministério 
da Cultura; 

 

 III - pelos presidentes das entidades vinculadas 
ao Ministério da Cultura; e 

 

 IV - por um representante do Gabinete do 
Ministro de Estado da Cultura. 

 

 

§ 1º Os membros da Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura e os respectivos suplentes 
serão designados em ato do Secretário Especial 
de Cultura do Ministério do Turismo. (Incluído) 

 



 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 

(Corresponde ao antigo art. 39, §3º) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

§ 2º A Secretaria-Executiva da Comissão do 
Fundo Nacional da Cultura será exercida pela 
Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à 
Cultura. (Incluído) 

 

§ 3º A Comissão do Fundo Nacional da Cultura 
se reunirá, em caráter ordinário, mensalmente 
e, em caráter extraordinário, mediante 
convocação do seu Presidente. (Incluído) 

 

§ 4º O quórum de reunião da Comissão do 
Fundo Nacional da Cultura é de maioria 
absoluta e   quórum de aprovação é de maioria 
simples. (Incluído) 

  

§ 5º Na hipótese de empate, além do voto 
ordinário, o Presidente da Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura terá o voto de qualidade. 
(Incluído) 

 

§ 6º O Presidente da Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura poderá convidar 
especialistas e representantes de outros órgãos 
e entidades, públicos e privados, para 
participar de suas reuniões, sem direito a voto. 
(Incluído) 

 

§ 7º A Comissão do Fundo Nacional da Cultura, 
autorizada pelo seu presidente, poderá instituir 
grupos técnicos, com a finalidade de assessorá-
la no exercício de suas competências, que: 
(Corresponde ao antigo art. 39, §3º) 

 

I - serão instituídos e compostos na forma de 
ato do Presidente da Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura; (Incluído) 

 

II - serão compostos por, no máximo, cinco 
membros; (Incluído) 

 

III - terão caráter temporário e duração não 
superior a um ano; e (Incluído) 

 

IV - estarão limitados a, no máximo, três em 
operação simultânea. (Incluído) 

§ 8º Os membros da Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura e dos grupos técnicos que 
se encontrarem no Distrito Federal se reunirão 
presencialmente ou por videoconferência, nos 
termos do disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de 
julho de 2020, e os membros que se 
encontrarem em outros entes federativos 
participarão da reunião por meio de 
videoconferência. (Incluído) 



 

 

(Sem correspondência) 

 

§ 9º A participação na Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura e nos grupos técnicos será 
considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. (Incluído) 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 17. Os programas, projetos e ações 
culturais de iniciativa própria do Ministério 
da Cultura, a serem financiados com 
recursos do Fundo Nacional da Cultura, 
deverão constar de seu plano anual, 
obedecido o disposto no art. 3º, e serão 
apresentados à Comissão do Fundo 
Nacional da Cultura com orçamentos 
detalhados e justificativas referendadas, 
obrigatoriamente, pelo titular da unidade 
proponente ou seu substituto legal. 

Art. 17. Os programas, projetos e ações 
culturais de iniciativa da Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo, a serem financiados com recursos 
do Fundo Nacional da Cultura: 

 

I - deverão constar de seu plano anual, 
observado o disposto no art. 3º; e 

 

II - serão apresentados à Comissão do 
Fundo Nacional da Cultura com 
orçamentos detalhados e justificativas 
referendadas, obrigatoriamente, pelo 
titular da unidade proponente ou seu 
substituto legal. 

 

 

Alteração: No artigo em referência não houve alteração substancial, mas apenas a repartição em dois 
incisos. 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 24. Equiparam-se a programas, 
projetos e ações culturais os planos anuais 
de atividades consideradas relevantes 
para a cultura nacional pela Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura: (Alterado) 

 

 

 

 

 

 

Art. 24. Equiparam-se a programas, 
projetos e ações culturais os planos anuais 
de atividades de instituições 
exclusivamente culturais voltadas a 
atividade de museus públicos, patrimônio 
material e imaterial e ações formativas de 
cultura, podendo ainda serem autorizadas 
aquelas consideradas relevantes para a 
cultura nacional pela Secretaria Especial 
de Cultura do Ministério do Turismo 
(Alterado) 

 

II - de outras pessoas jurídicas de natureza 
cultural, sem fins lucrativos voltadas a 
atividade de museus públicos, patrimônio 



II - de outras pessoas jurídicas de natureza 
cultural, sem fins lucrativos. (Alterado) 

material e imaterial e ações formativas de 
cultura ou aquelas consideradas relevantes 
pela Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. (Alterado) 

 

 

Alteração: Através da análise do quadro comparativo acima é possível identificar a mudança na 
redação do artigo para restringir o rol de entidades que podem ter acesso ao programa da Lei Rouanet. 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 31. Não constitui vantagem financeira 
ou material a destinação ao patrocinador 
de até dez por cento dos produtos 
resultantes do programa, projeto ou ação 
cultural, com a finalidade de distribuição 
gratuita promocional, consoante plano de 
distribuição a ser apresentado quando da 
inscrição do programa, projeto ou ação, 
desde que previamente autorizado pelo 
Ministério da Cultura.  

Art. 31. Não constitui vantagem financeira 
ou material a destinação ao patrocinador 
de até cinco por cento dos produtos 
resultantes do programa, projeto ou ação 
cultural, com a finalidade de distribuição 
gratuita promocional, consoante plano de 
distribuição a ser apresentado quando da 
inscrição do programa, projeto ou ação, 
desde que previamente autorizado pela 
Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. (Alterado) 

 

 

Alteração: Foi reduzido o percentual dos produtos resultantes do programa que podem ser destinados 
ao patrocinador. 

 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 33. Os programas, projetos e ações 
culturais a serem analisados nos termos do 
inciso II do art. 25 da Lei nº 8.313, de 1991, 
deverão beneficiar somente as produções 
culturais independentes. (Alterado) 

Art. 33. Os programas, projetos e ações 
culturais a serem analisados nos termos do 
inciso II do caput do art. 25 da Lei nº 8.313, 
de 1991, deverão beneficiar somente as 
produções culturais independentes, 
autorizadas pela Secretaria Especial de 
Cultura do Ministério do Turismo. 
(Alterado) 

 

 

 

 

 



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 38. Compete à Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura, instituída pelo art. 32 
da Lei no 8.313, de 1991: (Alterado) 

 

 

 

I - subsidiar, mediante parecer técnico 
fundamentado do relator designado, nas 
decisões do Ministério da Cultura quanto 
aos incentivos fiscais e ao enquadramento 
dos programas, projetos e ações culturais 
nas finalidades e objetivos previstos na Lei 
no 8.313, de 1991, observado o plano anual 
do PRONAC; (Removido) 

 

 

II - subsidiar na definição dos segmentos 
culturais não previstos expressamente nos 
Capítulos III e IV da Lei nº 8.313, de 1991; 
(Removido) 

 

 

III - analisar, por solicitação do seu 
presidente, as ações consideradas 
relevantes e não previstas no art. 3 o da Lei 
nº 8.313, de 1991; (Mantido – novo inciso II) 

 

IV - fornecer subsídios para avaliação do 
PRONAC, propondo medidas para seu 
aperfeiçoamento (Mantido – novo inciso 
III) 

 

V - emitir parecer sobre recursos 
apresentados contra decisões 
desfavoráveis à aprovação de programas e 
projetos culturais apresentados;  

 

VI - emitir parecer sobre recursos contra 
decisões desfavoráveis quanto à avaliação 
e prestação de contas de programas, 
projetos e ações culturais realizados com 
recursos de incentivos fiscais; (Removido) 

 

VII - apresentar subsídios para a 
elaboração de plano de trabalho anual de 

Art. 38. À Comissão Nacional de Incentivo 
à Cultura, instituída pelo art. 32 da Lei nº 
8.313, de 1991, instância recursal consultiva 
dos projetos indeferidos pelos pareceristas 
habilitados nas vinculadas, compete: 
(Alterado) 

 

I - emitir parecer técnico fundamentado 
sobre os recursos apresentados contra 
decisões desfavoráveis à aprovação de 
programas e projetos culturais 
apresentados nas decisões da Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo, quanto aos incentivos fiscais; 
(Incluído) 

 

 

II - analisar, mediante solicitação de seu 
Presidente, as ações consideradas 
relevantes e não previstas no art. 3º da Lei 
nº 8.313, de 1991; (Mantido – antigo inciso 
III) 

 

III - fornecer subsídios para avaliação do 
PRONAC, com sugestão de medidas para 
seu aperfeiçoamento; (Mantido – antigo 
inciso IV) 

 

 

IV - subsidiar a aprovação dos projetos de 
que trata o inciso V do caput do art. 23; 
(Mantido – antigo inciso VIII) 

 

V - exercer outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo seu Presidente.  

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 



incentivos fiscais, com vistas à aprovação 
do plano anual do PRONAC; (Removido) 

 

VIII - subsidiar na aprovação dos projetos 
de que trata o inciso V do art. 23; (Mantido 
– novo inciso IV) 

 

IX - exercer outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo seu presidente.  

 

§ 1º O presidente da Comissão poderá 
deliberar ad referendum do colegiado, 
independentemente do oferecimento 
prévio dos subsídios a que se referem este 
artigo. (Alterado) 

 

 

§ 2º As deliberações da Comissão serão 
adotadas por maioria simples, cabendo ao 
seu presidente utilizar, além do seu voto, o 
de qualidade, para fins de desempate. 
(dividido em dois parágrafos) 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Corresponde ao novo inciso IV) 

 

 

(Corresponde ao novo inciso V) 

 

§ 1º O Presidente da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura poderá deliberar ad 
referendum da Comissão, 
independentemente do oferecimento 
prévio dos subsídios a que se refere este 
artigo. (Alterado) 

 

 

§ 2º As deliberações da Comissão Nacional 
de Incentivo à Cultura serão adotadas por 
maioria simples.  

(Corresponde ao antigo § 2º) 

 

 

§ 3º Na deliberação ad referendum de que 
trata o § 1º, na hipótese de empate, o 
Presidente da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura, além voto ordinário, 
terá o voto de qualidade.  

(Corresponde ao antigo § 2º) 

 

 

Alteração: Na mudança promovida pelo Decreto nº 10.755 é possível constatar o esvaziamento do 
“CNIC”, tendo em vista que, anteriormente ao referido decreto, o órgão tinha papel mais ativo nos 
processos decisórios e agora tornou-se instância recursal consultiva dos projetos indeferidos pelos 
pareceristas habilitados. 

  



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 39. São membros da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura: 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

§ 1º Os membros referidos nos incisos I a III 
indicarão seus respectivos primeiro e 
segundo suplentes, que os substituirão em 
suas ausências e impedimentos legais e 
eventuais. (Alterado) 

 

 

§ 2º Os membros e seus respectivos 
primeiro e segundo suplentes referidos nos 
incisos IV e V terão mandato de dois anos, 
permitida uma única recondução, sendo o 
processo de sua indicação estabelecido em 
ato específico do Ministro de Estado da 
Cultura, obedecidos os critérios 
estabelecidos neste Decreto. (Alterado) 

 

 

§ 3º A Comissão poderá constituir grupos 
técnicos com a finalidade de assessorá-la 
no exercício de suas competências.  

 

 

§ 4º O Ministério da Cultura prestará o 
apoio técnico e administrativo aos 
trabalhos da Comissão. (Alterado) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 

Art. 39. São membros da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura: 

 

§ 1º O Secretário Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo poderá delegar ao 
Secretário Nacional de Fomento e 
Incentivo à Cultura da Secretaria Especial 
de Cultura o exercício da presidência da 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, 
em ato próprio. (Incluído) 

 

§ 2º Os membros da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura a que se referem os 
incisos II e III do caput indicarão seus 
respectivos primeiro e segundo suplentes, 
que os substituirão em suas ausências e 
impedimentos. (Alterado) 

 

§ 3º Os membros da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura e seus respectivos 
suplentes de que tratam os incisos IV e V 
do caput terão mandato de dois anos, 
permitida uma única recondução, sendo o 
processo de sua indicação estabelecido em 
ato específico do Secretário Especial de 
Cultura do Ministério do Turismo, 
observados os critérios estabelecidos neste 
Decreto. (Alterado) 

 

 

(Corresponde ao novo art. 15, § 7º) 

 

 

 

§ 4º O Secretário Nacional de Fomento e 
Incentivo à Cultura exercerá a Secretaria-
Executiva e prestará o apoio técnico e 
administrativo aos trabalhos da Comissão.  

(Alterado) 

 

§ 5º A Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura se reunirá, em caráter ordinário, 
mensalmente e, em caráter extraordinário, 
mediante convocação do seu Presidente. 

(Incluído)  



 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Corresponde ao antigo art. 38, § 2º) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

§ 6º O quórum de reunião da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura é de 
maioria absoluta e o quórum de aprovação 
é de maioria simples. (Incluído)  

 

§ 7º Na hipótese de empate, além do voto 
ordinário, o Presidente da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura terá o voto 
de qualidade.  

 

§ 8º O Presidente da Comissão Nacional 
de Incentivo à Cultura poderá convidar 
especialistas e representantes de outros 
órgãos e entidades, públicos e privados, 
para participar de suas reuniões, sem 
direito a voto. (Incluído) 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 40. A indicação dos membros referidos 
no inciso V do art. 39 deverá contemplar as 
seguintes áreas: 

 

 

I - artes cênicas; (Removido) 

 

 

II - audiovisual;  

 

 

III - música; 

 

 

 

IV - artes visuais, arte digital e eletrônica;  

 

V - patrimônio cultural material e imaterial, 
inclusive museológico e expressões das 
culturas negra, indígena, e das populações 
tradicionais; e (Alterado) 

Art. 43. A indicação dos membros da 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 
a que se refere o inciso V do caput do art. 
39 deverá contemplar as seguintes áreas:  

 

I - Arte Sacra - conjunto formado por 
arquitetura, pintura, escultura, música, 
dança, teatro e literatura; (Incluído) 

 

II - Belas Artes - conjunto formado por 
arquitetura, pintura, escultura, música, 
dança, teatro e literatura; (Incluído) 

 

III - Arte Contemporânea - conjunto 
formado por arquitetura, pintura, 
escultura, música, dança, teatro e 
literatura; (Incluído) 

 

IV - Audiovisual - refere-se ao conjunto de 
filmes, documentários e jogos eletrônicos;  

 

V - Patrimônio Cultural Material e 
Imaterial; e (Alterado) 

 

 



VI - humanidades, inclusive a literatura e 
obras de referência.  

VI - Museus e Memória.  

 

Alteração: Nota-se que ocorreu a alteração na forma da composição da Comissão Nacional de Incentivo 
à Cultura, com destaque para a inclusão do inciso que versa sobre arte sacra. 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

 

Art. 39, § 3º. A Comissão poderá constituir 
grupos técnicos com a finalidade de 
assessorá-la no exercício de suas 
competências.  

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

Art. 40. A Comissão Nacional de Incentivo 
à Cultura, autorizada pelo seu presidente, 
poderá instituir grupos técnicos com a 
finalidade de assessorá-la no exercício de 
suas competências. (antigo art. 39, § 3º) 

 

Parágrafo único. Os grupos técnicos: 
(Incluído) 

 

I - serão instituídos e compostos na forma 
de ato do Presidente da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura; (Incluído) 

 

II - serão compostos por, no máximo, cinco 
membros; (Incluído) 

 

III - terão caráter temporário e duração 
não superior a um ano; e (Incluído) 

 

IV - estarão limitados a, no máximo, três em 
operação simultânea. (Incluído) 

 

  



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 43. O funcionamento da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura será 
regido por normas internas aprovadas pela 
maioria absoluta de seus membros, 
observado o disposto neste Decreto. 

Art. 46. O funcionamento da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura será 
regido por normas internas e regimentais 
editadas pela Secretaria Especial de 
Cultura do Ministério do Turismo, 
observado o disposto neste Decreto. 

 

 

Alteração: Com a nova disposição do Decreto nº 10.755 a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura não 
possui mais o poder de estabelecer as normas internas de funcionamento do órgão, de forma que essa 
função foi transferida para a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 44. Os programas, projetos e ações 
culturais financiados com recursos do 
PRONAC deverão apresentar, 
obrigatoriamente, planos de distribuição 
de produtos deles decorrentes, obedecidos 
os seguintes critérios: 

 

I - até dez por cento dos produtos com a 
finalidade de distribuição gratuita 
promocional pelo patrocinador; e 

 

II - até dez por cento dos produtos, a 
critério do Ministério da Cultura, para 
distribuição gratuita pelo beneficiário. 

Art. 47. Os programas, projetos e ações 
culturais financiados com recursos do 
PRONAC deverão apresentar, 
obrigatoriamente, planos de distribuição 
de produtos deles decorrentes, observados 
os seguintes critérios:  

 

I - até cinco por cento dos produtos com a 
finalidade de distribuição gratuita 
promocional pelo patrocinador; e 

 

II - até dez por cento dos produtos, a 
critério da Secretaria Especial de Cultura 
do Ministério do Turismo, para distribuição 
gratuita pelo beneficiário. 

 

  



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 47. É obrigatória a inserção da 
logomarca do Ministério da Cultura: 
(Alterado) 

 

 

 

 

 

I - nos produtos materiais resultantes de 
programas, projetos e ações culturais 
realizados com recursos do PRONAC, bem 
como nas atividades relacionadas à sua 
difusão, divulgação, promoção, 
distribuição, incluindo placa da obra, 
durante sua execução, e placa permanente 
na edificação, sempre com visibilidade pelo 
menos igual à da marca do patrocinador 
majoritário; e  

 

 

II - em peças promocionais e campanhas 
institucionais dos patrocinadores que 
façam referência a programas, projetos e 
ações culturais beneficiados com incentivos 
fiscais. (Mantido) 

 

Parágrafo único. As logomarcas e os 
critérios de inserção serão estabelecidos 
pelo manual de identidade visual do 
Ministério da Cultura, aprovado pelo 
Ministro de Estado da Cultura, em 
consonância com o órgão responsável pela 
comunicação social no âmbito da 
Presidência da República, e publicado no 
Diário Oficial da União. (Alterado) 

 

 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

Art. 50. É obrigatória a inserção da 
logomarca do Governo federal, do 
Ministério do Turismo e da Secretaria 
Especial de Cultura, de acordo com o 
manual de uso de marca do Governo 
federal elaborado pela Secretaria Especial 
de Comunicação Social do Ministério das 
Comunicações: (Alterado) 

 

 

I - nos produtos materiais resultantes de 
programas, projetos e ações culturais 
realizados com recursos do PRONAC ou do 
Fundo Nacional da Cultura e nas 
atividades relacionadas à sua difusão, 
divulgação, promoção, distribuição, 
incluídas placa da obra, durante sua 
execução, e placa permanente na 
edificação, sempre com visibilidade pelo 
menos igual à da marca do patrocinador 
majoritário; e 

 

II - em peças promocionais e campanhas 
institucionais dos patrocinadores que 
façam referência a programas, projetos e 
ações culturais beneficiados com incentivos 
fiscais. (Mantido) 

 

§ 1º Fica a Secretaria Nacional de Fomento 
e Incentivo à Cultura da Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo responsável por elaborar manual 
com orientações sobre a programação 
visual e a disposição das demais 
logomarcas a serem utilizadas nos casos a 
que se referem os incisos I e II do caput, o 
qual deverá ser aprovado pelo Secretário 
Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo e publicado no Diário Oficial da 
União.  (Alterado) 

 

§ 2º Fica vedada a utilização de 
logomarcas, símbolos ideológicos ou 
partidários nos casos a que se referem os 
incisos I e II do caput. (Incluído) 

 

§ 3º A inauguração, o lançamento, a 
divulgação, a promoção e a distribuição 
dos itens descritos nos incisos I e II do 
caput, por parte dos Estados, Distrito 



 

 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sem correspondência) 

Federal e Municípios, poderão ocorrer 
somente com a aprovação prévia da 
Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. (Incluído) 

 

§ 4º O descumprimento, por parte dos 
Estados, Distrito Federal e Município, das 
normas previstas nos § 1º a § 3º ensejará a 
reprovação parcial ou total dos programas 
do proponente, projetos e ações culturais 
realizados com recursos do PRONAC ou 
Fundo Nacional da Cultura a que se 
referem os incisos I e II do caput, de acordo 
com critérios e normas editadas pela 
Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo. (Incluído) 

 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 49. O Ministério da Cultura concederá 
anualmente certificado de reconhecimento 
a investidores, beneficiários e entidades 
culturais que se destacarem pela 
contribuição à realização dos objetivos do 
PRONAC, na forma definida em ato do 
Ministério da Cultura. (Alteração) 

 

 

 

Parágrafo único. Será facultada a 
utilização do certificado a que se refere o 
caput pelo seu detentor, para fins 
promocionais, consoante normas 
estabelecidas pelo Ministério da Cultura. 
(Excluído) 

 

Art. 52. A Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo poderá conceder 
anualmente certificado de reconhecimento 
a investidores, beneficiários e entidades 
culturais que se destacarem pela 
contribuição à realização dos objetivos do 
PRONAC, na forma definida em ato do 
Secretário Especial de Cultura. (Alteração) 

 

 

(Sem correspondência) 

 

 

 

 

  



Artigos incluídos pelo Decreto nº 10.755. 

 

Art. 40. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, autorizada pelo seu presidente, poderá instituir 
grupos técnicos com a finalidade de assessorá-la no exercício de suas competências. (Conforme já 
demonstrado no quadro, corresponde ao antigo art. 39, § 3º) 

Parágrafo único. Os grupos técnicos: 

I - serão instituídos e compostos na forma de ato do Presidente da Comissão Nacional de Incentivo à 
Cultura; 

II - serão compostos por, no máximo, cinco membros; 

III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e 

IV - estarão limitados a, no máximo, três em operação simultânea. 

Art. 44. Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e respectivos suplentes a que se 
referem os incisos IV e V do caput do art. 39 ficam impedidos de participar da apreciação dos 
programas, projetos e ações culturais nos quais: 

I - tenham interesse direto ou indireto na matéria; 

II - tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da 
instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e 

III - estejam em litígio judicial ou administrativo com o proponente ou respectivo cônjuge ou 
companheiro. 

Parágrafo único. O membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que incorrer em 

impedimento deverá comunicar o fato à Comissão e se abster de atuar, sob pena de nulidade dos atos 
que praticar. 

 

Art. 45. Os membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e respectivos suplentes a que se 
refere o inciso II do caput do art. 39 se absterão de atuar na apreciação de programas, projetos e ações 
culturais nos quais as respectivas entidades vinculadas tenham interesse direto na matéria, sob pena 
de nulidade dos atos que praticarem. 

 

  



Alterações no Decreto 
nº 6.299, de 12 de 
dezembro de 2007, 
promovidas pelo 
Decreto nº 10.755, de 
26 de Julho de 2021.
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Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 1º. Os recursos de que trata o art. 2 º 
da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, serão destinados ao Fundo Nacional 
da Cultura - FNC, alocados em categoria 
de programação específica denominada 
Fundo Setorial do Audiovisual, e utilizados 
em programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento das atividades 
audiovisuais. (Mantido) 

 

Parágrafo único.  Os recursos a que se 
refere o caput não poderão ser utilizados 
para despesas de manutenção 
administrativa do Ministério da Cultura ou 
da Agência Nacional do Cinema - 
ANCINE. 

(Alterado) 

 

Art. 1º. Os recursos de que trata o art. 2 º 
da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, serão destinados ao Fundo Nacional 
da Cultura - FNC, alocados em categoria 
de programação específica denominada 
Fundo Setorial do Audiovisual, e utilizados 
em programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento das atividades 
audiovisuais. (Mantido) 

 

Parágrafo único.  Os recursos a que se 
refere o caput não poderão ser utilizados 
para despesas de manutenção 
administrativa do Ministério do Turismo ou 
da Agência Nacional do Cinema - Ancine. 

(Alterado) 

    

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 5º. Fica criado, no âmbito do Ministério 
da Cultura, o Comitê Gestor dos recursos a 
que se refere o art. 1º, com a finalidade de 
definir as diretrizes e o plano anual de 
investimentos, acompanhar a 
implementação das ações e avaliar 
anualmente os resultados alcançados, 
composto pelos seguintes membros:  

 

§ 5º Um dos representantes do Ministério 
da Cultura, designado pelo respectivo 
Ministro de Estado, presidirá as reuniões 
do Comitê Gestor, cabendo-lhe, em caso de 
empate, o voto de qualidade. (Alterado) 

Art. 5º. Fica criado, no âmbito do Ministério 
do Turismo, o Comitê Gestor dos recursos a 
que se refere o art. 1º, com a finalidade de 
definir as diretrizes e o plano anual de 
investimentos, acompanhar a 
implementação das ações e avaliar 
anualmente os resultados alcançados, 
composto pelos seguintes membros:  

 

§ 5º Um dos representantes da Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério do 
Turismo será o Secretário Especial de 
Cultura, que: 

(Alterado) 

I - presidirá as reuniões do Comitê Gestor; 
e    

 

II - na hipótese de empate, além do voto 
ordinário, terá o voto de qualidade. 

 

  



Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 16.  A ANCINE e o Ministério da 
Cultura, com o auxílio do agente financeiro 
credenciado, deverão realizar avaliação 
periódica da efetividade das estratégias 
promovidas por meio do Fundo Setorial do 
Audiovisual, devendo encaminhar relatório 
para apreciação do Comitê Gestor com a 
discriminação das ações desenvolvidas e a 
avaliação dos resultados esperados e 
atingidos, os objetivos previstos e 
alcançados e os indicadores de eficácia e 
eficiência das ações de financiamento 
realizadas. 

Art. 16.  A Ancine e a Secretaria Especial 
de Cultura do Ministério do Turismo, com 
o auxílio do agente financeiro 
credenciado, deverão: (Alterado) 

 

I - realizar avaliação periódica da 
efetividade das estratégias promovidas 
por meio do Fundo Setorial do 
Audiovisual;  

 

II - encaminhar relatório para apreciação 
do Comitê Gestor com a discriminação:    

a) das ações desenvolvidas;     

b) da avaliação dos resultados esperados 
e atingidos;   

c) dos objetivos previstos e alcançados; e      

d) dos indicadores de eficácia e eficiência 
das ações de financiamento realizadas. 

 

  



4. Alterações no 
Decreto nº 9.891, de 
27 de junho de 2019, 
promovidas pelo 
Decreto nº 10.755, de 
26 de julho de 2021.

4



O Conselho Nacional de Política Cultural passa a integrar o Ministério do Turismo, diante disso, ao 
longo da redação do Decreto 9.891 ocorre a substituição dos termos, contudo sem alteração substancial. 

 

Redação antiga 

Decreto nº 6.299 (revogado) 

Redação nova 

Decreto nº 10.755 

Art. 2º. O Conselho Nacional de Política 
Cultural é órgão de caráter consultivo da 
estrutura do Ministério da Cidadania, 
destinado a: 

 

d) sete das secretarias finalísticas da área 
cultural e das entidades vinculadas ao 
Ministério da Cidadania com atribuições 
culturais; 

Art. 2º. O Conselho Nacional de Política 
Cultural é órgão de caráter consultivo da 
estrutura do Ministério do Turismo, 
destinado a: 

 

d) o Secretário Nacional de 
Desenvolvimento e Competitividade do 
Turismo; 
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