*PROJETO DE LEI N.º 5.559, DE 2009
(Do Sr. Otavio Leite)
Estabelece que os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura,
empreendidos pela administração federal, possam se estender a
atividades e projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo
Receptivo Brasileiro, nos termos desta Lei.

DESPACHO:
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FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.54).
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os programas empreendidos pela administração federal destinados a
fomentar, apoiar e incentivar iniciativas de natureza cultural, mediante financiamentos
públicos ou pela utilização de benefício e/ou renúncia fiscal, se estenderão a atividades e
projetos que objetivem o desenvolvimento do Turismo Receptivo Brasileiro, nos termos
desta Lei.
Art. 2º O Turismo Receptivo Brasileiro, para efeito desta Lei, compreende
ações e iniciativas de agentes econômicos e de agentes institucionais de turismo, que visam
captar fluxo de visitantes para o país bem como ações e iniciativas para o desenvolvimento,
de atividade no atendimento, na assistência e na recepção aos visitantes, além de ações e
iniciativas de promoção do “Produto Brasil” nos mercados, nacional e internacional.
Art. 3º Deverão ser contemplados, na aplicação dos mesmos benefícios
previstos na Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, ou em outra que venha sucedê-la, os
projetos apresentados por agentes econômicos do Turismo Receptivo, desde que se
incluam em algumas das seguintes modalidades:
I – Pesquisas históricas, inventários, restaurações do patrimônio público e de
acervos culturais, visando à ampliação dos atrativos de turismo cultural;
II – Realização de eventos culturais, em todos os seguimentos artísticos, para
apresentação em feiras, congressos, seminários e encontros nacionais e internacionais,
neles incluídos os gastos com transporte, hospedagem, alimentação dos elencos e de
equipes de produção;
III – Montagem, transporte de peças e produção de estandes que retratem
destinos brasileiros, seu artesanato, como também produtos da culinária típica brasileira em
eventos turísticos ou de promoção específica, nacionais e estrangeiros, visando à difusão e
venda da cultural nacional;
IV – Aquisição de produtos artesanais típicos e obras de arte brasileiras para
exibição em hotéis, aeroportos e outros ambientes turísticos;
V – Edições de livros, guias de turismo cultural, folders, revistas, jornais
mapas de atrativos culturais, CDs, DVDs, filmes e vídeos, mensagens e propagandas em
suportes digitais, em vários idiomas para difusão exclusiva da cultura brasileira;
VI – Montagem de sítios na internet, portais de turismo cultural, ampliando a
oferta turística nacional;
VII – Realização de Festivais Gastronômicos da Culinária típica brasileira,
bem como evento gastronômico específico para promover a divulgação de produto turístico
nacional nos mercados nacional e internacional;
VIII – Criação e implantação de projetos de Turismo Cultural especiais para
turistas/visitantes idosos e pessoas com deficiência.
Art. 4º Os projetos de que cuida o artigo anterior poderão ser executados em
eventos no exterior desde que configurados como de especial interesse turístico mediante
chancela do Ministério do Turismo, através da EMBRATUR – Empresa Brasileira de
Turismo.
Art. 5º Os agentes econômicos e agentes institucionais interessados em obter
os benefícios da presente Lei, deverão atender a todos os procedimentos adotados pelo
Ministério da Cultura para eventos e projetos culturais em geral.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará os procedimentos necessários ao
cumprimento da presente Lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O turismo é uma das atividades mais relevantes da economia nacional. Em
virtude da sua capacidade de criação e de manutenção de postos de trabalho, de geração de renda e
de indução ao desenvolvimento, o turismo finda por ser: essencialmente estratégico, para o futuro do
país.
Um dos fatores fundamentais para a atração de Turistas para o Brasil é o
nosso potencial cultural.
De há muito, o setor turístico brasileiro utiliza-se, legitimamente, de
recursos culturais (shows, performances, livros, atividades artísticas em geral), genuinamente
brasileiros, a fim de, nos grandes eventos internacionais, chamar a atenção para os valores culturais
brasileiros, e com isso facilitar a atração de turistas para o Brasil.
Logo, é absolutamente justo que as atividades culturais brasileiras possam
ser efetivadas, num viés turístico próprio, de captação de fluxo para o mercado turístico brasileiro – o
que, em conseqüência, movimentará positivamente nossa economia, seja na captação de divisas
liquidas para o Brasil, bem como, e inclusive para a atração de investimentos estrangeiros no país.
Esses parâmetros também se aplicam ao turismo interno.
Por todos estes motivos, contamos com o apoio de nossos Pares
Congressistas para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 07 de julho de 2009.

Deputado OTAVIO LEITE
PSDB/RJ
Líder da Minoria no Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com
a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
Art. 2º O PRONAC será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico - FICART;
III - Incentivo a projetos culturais.
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam
abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a público pagante, se cobrado
ingresso. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
§ 2º É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados que
estabeleçam limitações de acesso. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.724, DE 2009
(Do Sr. Efraim Filho)
Acrescenta alínea ao inciso II do art. 3° e ao § 3º do art. 18 da Lei n°
8.313, de 23 de dezembro de 1991.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5559/2009.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a
vigorar acrescido da seguinte alínea:
"Art. 3º........................................................................................................
...................................................................................................................
II- ...............................................................................................................
...................................................................................................................
f) realização de eventos culturais de âmbito acadêmico e científico que incentivem o
turismo de evento.”(NR)
Art. 2º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea:
"Art.18 ......................................................................................................
..................................................................................................................
§ 3º...........................................................................................................
h) incentivo a manifestações de produção científica, cultural e acadêmica,
manifestadas nas formas de congresso, convenção, feira ou festival que visem o
incentivo ao turismo de evento.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O inciso II do art. 3º da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 ( Programa
Nacional de Apoio à Cultura - Pronac), elenca os objetivos a que deverão atender os
projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do
Pronac, dentre estes encontra-se o fomento à produção cultural e artística nas suas
diversas formas.
No art. 18 da Lei supracitada a União faculta às pessoas físicas ou
jurídicas a opção de aplicar parte do Imposto sobre a Renda, na forma de doação ou
patrocínio, no apoio a projetos culturais, constando no seu § 3º as especies de
segmentos a devem atender estas produções culturais.
O presente projeto de lei modifica o inciso II do art. 3º, para acrescentar
eventos vinculados ao âmbito acadêmico, cultural e científico, que incentivam o
turismo de evento, como uma nova forma de fomento à produção cultural a captar e
canalizar os recursos do Pronac, bem como adicionar esta categoria de
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manifestação cultural como segmento de produção cultural a receber incentivo fiscal
que se encontram no § 3ºdo art. 18 da lei acima mencionada.
Com efeito, o turismo de eventos que é entendido como o deslocamento
de pessoas com interesse em participar de eventos focados no enriquecimento
técnico, cientifico ou profissional, cultural, vêm crescendo de forma significativa no
cenário nacional tornando-se uma nova ferramenta eficiente para difundir e produzir
cultura científica e acadêmica.
Diante disso, entendemos que a inovação aperfeiçoa o Programa
nacional de Apoio à Cultura - Pronac e seus mecanismos de implementação que
possuem por finalidade captar e canalizar recursos de modo a contribuir para
facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno
exercícios dos direitos culturais; apoiar, valorizar e difundir o conjunto das
manifestações culturais e seus respectivos criadores; preservar os bens materiais e
imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro.
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2009

Deputado EFRAIM FILHO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com
a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
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IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
Art. 2º O PRONAC será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico - FICART;
III - Incentivo a projetos culturais.
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam
abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a público pagante, se cobrado
ingresso. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
§ 2º É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos privados que
estabeleçam limitações de acesso. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
Art. 3º Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1º desta Lei, os
projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do PRONAC
atenderão, pelo menos, a um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formação artística e cultural, mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no exterior, a
autores, artistas e técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras,
filmes, espetáculos musicais e de artes cênicas em concursos e festivais realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados a
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em
estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.
II - fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média metragem
e filmes documentais, preservação do acervo cinematográfico bem assim de outras obras de
reprodução videofonográfica de caráter cultural; (Alínea com redação dada, a partir de
1/1/2007, pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
b) edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes;
c) realização de exposições, festivas de arte, espetáculos de artes cênicas, de
música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural
destinados a exposições públicas no País e no exterior;
e) realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou
congêneres.
III - preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante:
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a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de
museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais, bem como de suas coleções e
acervos;
b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e
demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de reconhecido valor
cultural;
d) proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais.
IV - estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante:
a) distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e
artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte e de seus vários
segmentos;
c) fornecimento de recursos para o FNC e para fundações culturais com fins
específicos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de caráter cultural.
V - apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante:
a) realização de missões culturais no País e no exterior, inclusive através do
fornecimento de passagens;
b) contratação de serviços para elaboração de projetos culturais;
c) ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo
Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura. (Alínea
com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
CAPÍTULO II
DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA
FNC
Art. 4º Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei nº 7.505, de
2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura - FNC, com o
objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades
do PRONAC e de:
I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados na
execução de projetos culturais e artísticos;
II - favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas
culturais conjuntas, de enfoque regional;
III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o
aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da cultura, a
criatividade e a diversidade cultural brasileira;
IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos
interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de
atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de
seus aspectos sócio-culturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com
menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios.
§ 1º O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu titular,
para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos
arts. 1º e 3º. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
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§ 2º Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após
aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 3º Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente pelas
entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira à SEC/PR.
§ 4º Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão peritos para
análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de despesas com o deslocamento,
quando houver, e respectivos " pró labore " e ajuda de custos, conforme ficar definido no
regulamento.
§ 5º O Secretário da Cultura da Presidência da República designará a unidade da
estrutura básica da SEC/PR que funcionará como secretaria executiva do FNC.
§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de manutenção
administrativa do Ministério da Cultura, exceto para a aquisição ou locação de equipamentos
e bens necessários ao cumprimento das finalidades do Fundo. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 7º Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará uma avaliação final de forma a
verificar a fiel aplicação dos recursos, observando as normas e procedimentos a serem
definidos no regulamento desta Lei, bem como a legislação em vigor.
§ 8º As instituição públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e
executoras de projetos culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela SEC/PR, nos
termos do parágrafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de três anos ao recebimento de
novos recursos, ou enquanto a SEC/PR não proceder a reavaliação do parecer inicial.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, a
título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao
FNC, nos termos do art. 5º, inciso II, desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios
estabelecidos no art. 1º desta Lei. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.874, de
23/11/1999)
§ 1º Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3º, previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do imposto de
renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios. (Parágrafo acrescido Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 2º As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.
(Parágrafo acrescido Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1º,
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Parágrafo acrescido Lei nº 9.874, de
23/11/1999, e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
a) artes cênicas; (Alínea acrescida Lei nº 9.874, de 23/11/1999, e com nova
redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4480

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5559/2009

10

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Alínea acrescida Lei nº
9.874, de 23/11/1999, e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de
6/9/2001)
c) música erudita ou instrumental; (Alínea acrescida Lei nº 9.874, de 23/11/1999,
e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
d) exposições de artes visuais; (Alínea acrescida Lei nº 9.874, de 23/11/1999, e
com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos; (Alínea acrescida Lei nº 9.874, de 23/11/1999, e com nova
redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (Alínea acrescida Lei nº 9.874, de
23/11/1999, e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Alínea acrescida Lei
nº 9.874, de 23/11/1999, e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de
6/9/2001)
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar
também como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000 (cem
mil) habitantes. (Alínea acrescida pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento analítico, para
aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 1º O proponente será notificado dos motivos da decisão que não tenha aprovado
o projeto, no prazo máximo de cinco dias. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de
23/11/1999)
§ 2º Da notificação a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de sessenta dias.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º (VETADO)
§ 6º A provação somente terá eficácia após publicação de ato oficial contendo o
título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o valor autorizado para obtenção
de doação ou patrocínio e o prazo de validade da autorização.
§ 7º O Ministério da Cultura publicará anualmente, até 28 de fevereiro, o
montante dos recursos autorizados pelo Ministério da Fazenda para a renúncia fiscal no
exercício anterior, devidamente discriminados por beneficiário. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
§ 8º Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da nãoconcentração por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela
quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade do valor
absoluto anual de renúncia fiscal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999)
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