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*PROJETO DE LEI N.º 1.075, DE 2020
(Da Sra. Benedita da Silva e outros)
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, enquanto
as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes, de acordo
com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece ações emergenciais e temporárias
destinadas ao setor cultural, enquanto as medidas de isolamento ou quarentena
estiverem vigentes, de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 2º Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos
para aplicação dos recursos, para realização de atividades culturais, e a respectiva
prestação de contas, para os projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade
do Poder Executivo responsável pela área da cultura, na forma da Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991; da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993; da Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; bem como para as formas de apoio financeiro
à execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva estabelecidas pela Lei nº
13.018, de 22 de julho de 2014.
Art. 3º É concedida a moratória dos débitos tributários das pessoas
jurídicas que atuem no setor cultural com a União, por até 6 (seis) meses, desde que
elas possuam receita bruta anual inferior à prevista no art. 3º, inciso II da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. Os débitos de que tratam o caput desta lei deverão
ser pagos no prazo de 12 (doze) meses, em parcelas iguais, corrigidas
monetariamente, a partir do sétimo mês subsequente ao da publicação desta lei.
Art. 4º Enquanto vigorar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é
vedado o corte do fornecimento de água, de energia elétrica e de quaisquer serviços
de telecomunicações, inclusive internet, para as pessoas jurídicas que atuem no setor
cultural que estiverem inadimplentes com as respectivas empresas concessionárias.
Art. 5º Enquanto vigorar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a
concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)
e dos programas federais de apoio ao audiovisual, bem como as ações estabelecidas
pelos demais programas e políticas federais para a cultura, entre os quais a Política
Nacional de Cultura Viva estabelecida nos termos da Lei nº 13.018, de 22 de julho de
2014, deverão priorizar o fomento de atividades culturais que possam ser transmitidas
pela internet ou disponibilizados por meio de redes sociais e de plataformas digitais
ou cujos recursos de apoio e fomento possam ser adiantados, mesmo que a
realização das atividades culturais somente seja possível tão logo cessem os efeitos
da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 6º Aos trabalhadores informais no setor cultural será garantida
complementação mensal de renda no valor de um salário mínimo, para aqueles cujos
rendimentos médios comprovados de 1º de janeiro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020
sejam até 2 (dois) salários mínimos, desde que preencham os seguintes requisitos:
I - efetiva e comprovada realização de atividades ou prestação de
serviços no setor cultural no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 29
de fevereiro de 2020;
II - comprovação de diminuição da renda mensal média para valores
inferiores aos patamares das duas faixas referidas no caput, a partir de 1º de março
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de 2020; e
III - não possuam outra fonte de renda e não recebam Benefícios do
Programa Bolsa Família, Benefícios de Prestação Continuada de Assistência Social
(BPC), Benefícios Eventuais ou qualquer outro benefício
Parágrafo único. O requerimento para complementação da renda e o
envio da documentação comprobatória serão realizados na forma estabelecida pelo
regulamento.
Art. 7º Para as medidas de que trata essa lei, além dos recursos do
Tesouro Nacional, poderão ser utilizados como fonte de recursos:
I - 3% (três por cento) do produto da arrecadação das loterias de que
tratam os arts. 15, 16, 17, 18 e 20, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, com
a respectiva redução, em igual montante, das destinações de que tratam o art. 15, II,
alínea “h”; o art.16, II, alínea “i”; o art. 17, II, alínea “k”; o art. 18, II, alínea “i”; e o art.
20, VII, da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018;
II - recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura (FNC),
estabelecido pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conforme determinado
nos termos da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006;
III - outras fontes de recursos.
Art. 8º Esta lei vigorará até 31 de dezembro de 2020, ou até quando
perdurar o estado de emergência de saúde decorrente da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), se este ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2020.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição legislativa constitui-se como resposta
emergencial para a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e suas
repercussões no mundo da cultura. Um dos primeiros setores que sofreram os severos
impactos da propagação do Covid-19 foi o segmento cultural.
Em todo o mundo, presenciamos o fechamento de museus, salas de
cinemas, teatros e centros culturais, bem como o cancelamento de shows e
espetáculos artísticos. No Brasil, não tem sido diferente. O isolamento social imposto
pra se evitar a propagação do novo coronavírus teve um impacto imediato em todas
as manifestações artísticas que, normalmente, ao serem realizadas concentram
público considerável e até mesmo aglomerações. Como a orientação das autoridades
sanitárias é "ficar em casa" como uma das principais medidas profiláticas para
combater a disseminação do vírus, os mais diversos equipamentos culturais se viram
forçados a fechar suas portas.
O esvaziamento das salas de cinema, dos palcos, das livrarias e
museus, entre outros vai afetar os chamados trabalhadores da cultura,
principalmente pelo fato de que muitos artistas e produtores culturais se enquadram
na categoria de trabalhadores informais. É sobre eles que a crise econômica advinda
com a pandemia do novo coronavírus será mais desastrosa.
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Nesse sentido, o Projeto de Lei que ora apresentamos tem como
objetivo adotar algumas medidas emergenciais para o segmento cultural até quando
durar essa pandemia. Pretendemos contribuir para que se minimizem os efeitos da
crise em um setor que tem sido marginalizado pelo atual governo, que se iniciou com
a extinção do Ministério da Cultura (MinC) e sua substituição por uma Secretaria
Especial. Acrescente-se a isso o fato de que há patente instabilidade institucional
dessa área no atual governo: criada e vinculada ao Ministério da Cidadania, a
Secretaria Especial da Cultura migrou para o Ministério do Turismo e, em apenas um
ano e três meses, já tivemos quatro titulares no exercício de sua gestão. Seja como
Ministério, seja como Secretaria, o fato é que a pasta da Cultura tem uma tradição
histórica de baixos orçamentos, o que compromete ainda mais a atual situação das
políticas públicas para o setor em nosso País. Por sua vez, movido por um discurso
ideológico de uma “guerra cultural”, o atual governo tem atuado na censura às
manifestações e na difamação da classe artística brasileira.
Para a Comissão de Cultura desta Casa Legislativa, todas essas
questões são preocupantes e nos motivam a apresentar esse Projeto de Lei, que
dispõe sobre a adoção de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, enquanto
as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes. Em síntese, são as
seguintes as medidas emergenciais para o segmento cultural:










prorrogação por um ano dos prazos para aplicação dos
recursos para realização das atividades culturais e para
prestação de contas dos projetos culturais já aprovados, no
âmbito das leis federais de incentivo à cultura e demais
programas de apoio federais para o setor;
concessão de moratória dos débitos tributários com a União de
pessoas jurídicas que atuem no setor cultural, por até 6 meses,
com renda bruta anual inferior à prevista para as empresas de
pequeno porte;
vedação do corte do fornecimento de água, de energia elétrica
e de quaisquer serviços de telecomunicações, inclusive
internet, para pessoas jurídicas que atuem no setor cultural e
que estiverem inadimplentes;
priorização do fomento de atividades culturais que possam ser
transmitidas via internet ou disponibilizados em redes sociais e
plataformas digitais, bem como aquelas cujos recursos possam
ser adiantados, mesmo que a execução somente possa ser
realizada no pós-pandemia, no âmbito do Programa Nacional
de Apoio à Cultura (Pronac) e demais programas e políticas
federais de apoio e incentivo à cultura (especialmente para o
setor audiovisual e para a Política Nacional de Cultura Viva);
complementação mensal de renda aos trabalhadores informais
e prestadores de serviço do setor cultural, no valor de um
salário mínimo para aqueles que comprovarem renda média
mensal de até dois salários mínimos do início de janeiro de
2019 até o fim de fevereiro de 2020, quando houver
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comprovação da diminuição da renda mensal para valores
menores do que esse limite mínimos a partir de março de 2020.
À primeira vista, pode-se aventar a falsa ideia de que, no atual
momento de crise em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os recursos
públicos deveriam ir apenas para as áreas prioritárias da saúde e assistência social.
Não devemos esquecer, no entanto, que hoje a cultura é um segmento que contribui
intensamente para o desenvolvimento socioeconômico do país, seja na geração de
emprego e renda, seja na inclusão social de muitos brasileiros e na constituição de
mais de 2% do PIB nacional. O setor cultural emprega mais de 5% da mão de obra do
País. Isso significa que hoje há cerca de 5 milhões de brasileiros nessa condição, dos
quais 3 milhões não possuem renda fixa, em função da instabilidade e sazonalidade
das atividades profissionais do setor cultural. Na atual situação, não há sequer algum
mecanismo de remuneração possível específico para o setor cultural para atenuar o
quadro decorrente das medidas de isolamento ou quarentena vigentes, estabelecidas
de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Entendemos que o Parlamento brasileiro terá sensibilidade política
para aprovar tais medidas, pois, como instância do Poder Público, somos todos
responsáveis na busca de soluções que nos permitam sair dessa crise que afeta
também o mundo da cultura.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2020.
Deputada BENEDITA DA SILVA e outros
Maria do Rosário
Alexandre Padilha (PT-SP)
Alexandre Frota (PSDB-SP)
Airton Faleiro (PT-PA)
Carlos Veras (PT-PE)
Chico D´Ângelo (PDT-RJ)
David Miranda (PSOL-RJ)
Edmilson Rodrigues (PSOL-PA)
Érika Kokay (PT-DF)
Fernanda Melchionna (PSOL-RS)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Joênia Wapichana (Rede-RR)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Marcelo Freixo (PSOL-RJ)
Margarida Salomão (PT-MG)
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Marília Arraes (PT-PE)
Natália Bonavides (PT-RN)
Paulo Teixeira (PT-SP)
Túlio Gadelha (PDT-PE)
Luiza Erundina
Sâmia Bonfim
Talíria Petrone
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 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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:
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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)
§ 3º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato
acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/72015, em vigor 180 dias
após a publicação)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

Cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Até o exercício fiscal de 2019, inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais brasileiras
de produção independente, mediante a aquisição de quotas representativas dos direitos de
comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no
mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema (Ancine). (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
13.594, de 5/1/2018)
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas
subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido
pelas pessoas físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. (Vide Lei nº
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9.323, de 5/12/1996)
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para
as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater o
total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira de capital nacional,
poderão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos incentivos
fiscais de que trata o caput deste artigo.
Art. 1º-A. Até o ano-calendário de 2019, inclusive, as quantias referentes ao
patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, cujos
projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser deduzidas do imposto
de renda devido apurado: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006,
com redação dada pela Lei nº 13.594, de 5/1/2018)
I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.437, de 28/12/2006)
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 1º A dedução prevista neste artigo está limitada:
I - a 4% (quatro por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas e deve
observar o limite previsto no inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; e
II - a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas pessoas físicas, conjuntamente
com as deduções de que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 2º Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio:
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste anual;
e
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração de imposto. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 3º As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata o
caput deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 4º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difusão,
preservação, exibição, distribuição e infraestrutura técnica apresentados por empresa brasileira
poderão ser credenciados pela Ancine para fruição dos incentivos fiscais de que trata o caput
deste artigo, na forma do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 5º Fica a Ancine autorizada a instituir programas especiais de fomento ao
desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para fruição dos incentivos fiscais de que
trata o caput deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 6º Os programas especiais de fomento destinar-se-ão a viabilizar projetos de
distribuição, exibição, difusão e produção independente de obras audiovisuais brasileiras
escolhidos por meio de seleção pública, conforme normas expedidas pela Ancine. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 7º Os recursos dos programas especiais de fomento e dos projetos específicos da
área audiovisual de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo poderão ser aplicados por meio de
valores reembolsáveis ou não-reembolsáveis, conforme normas expedidas pela Ancine.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 8º Os valores reembolsados na forma do § 7º deste artigo destinar-se-ão ao Fundo
Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação específica denominada
Fundo Setorial do Audiovisual. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
Art. 2º O art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de março de 1970, alterado pelo art.
1º do Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
todo o território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte. "
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Estabelece princípios gerais da Política
Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior
do Cinema e a Agência Nacional do Cinema ANCINE, institui o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Nacional PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de
Financiamento da Indústria Cinematográfica
Nacional - FUNCINES, altera a legislação
sobre a Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para fins desta Medida Provisória entende-se como:
I - obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem
som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos
processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmitilas, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
II - obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e exibição
seja prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um
meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em
imagens em movimento, com ou sem som;
IV - obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente: aquela
cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha
qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodifusão
de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura;
V - obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que
atende a um dos seguintes requisitos: (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei nº 10.454,
de 13/5/2002)
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1º,
registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há
mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e
técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Alínea com redação
dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfica e em consonância com os mesmos;
c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil
não mantenha acordo de co-produção, assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de 3 (três) anos. (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
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VI - segmento de mercado: mercados de salas de exibição, vídeo doméstico em
qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa por
assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que veiculem obras
cinematográficas e videofonográficas;
VII - obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja
duração é igual ou inferior a quinze minutos;
VIII - obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja
duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX - obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja
duração é superior a setenta minutos;
X - obra cinematográfica ou videofonográfica seriada: aquela que, sob o mesmo
título, seja produzida em capítulos;
XI - telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com no mínimo
cinqüenta e no máximo cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira exibição em
meios eletrônicos;
XII - minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película
ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três) e no máximo 26
(vinte e seis) capítulos, com duração máxima de 1.300 (um mil e trezentos) minutos; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIII - programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na
forma de canais ou de programações isoladas, destinado às empresas de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e
transmitidos por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIV - programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida
diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou
veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras, destinada às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem; (Inciso acrescido pela Lei nº
10.454, de 13/5/2002)
XV - programação nacional: aquela gerada e disponibilizada, no território
brasileiro, pelos canais ou programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras ou
estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos
de som e imagem, que seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por empresas sediadas
no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XVI - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária: aquela cuja matriz
original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital,
cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços,
empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração
pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza; (Inciso acrescido pela
Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XVII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira: aquela que
seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, observado o disposto
no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos,
e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros
ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.454, de
13/5/2002)
XVIII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no
exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora brasileira registrada na
ANCINE, observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente
no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 1/3 (um terço)
de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira: aquela
que não atende o disposto nos incisos XVII e XVIII do caput; (Inciso acrescido pela Lei nº
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10.454, de 13/5/2002, e com redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 29/9/2011,
convertida na Lei nº 12.599, de 23/3/2012)
XX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira de pequena
veiculação: aquela que seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE,
observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País
há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos e cuja veiculação esteja
restrita a Municípios que totalizem um número máximo de habitantes a ser definido em
regulamento; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XXI - claquete de identificação: imagem fixa ou em movimento inserida no início
da obra cinematográfica ou videofonográfica contendo as informações necessárias à sua
identificação, de acordo com o estabelecido em regulamento. (Inciso acrescido pela Lei nº
10.454, de 13/5/2002)
§ 1º Para os fins do inciso V deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela
constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja maioria do capital
total e votante seja de titularidade direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há
mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder decisório da empresa.
(Parágrafo único transformado em § 1º com redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 2º Para os fins do disposto nos incisos XVII, XVIII e XX deste artigo, entende-se
por empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no
País, cuja maioria do capital seja de titularidade direta ou indireta de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 5 (cinco) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder
decisório da empresa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 3º Considera-se versão de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica,
a edição ampliada ou reduzida em seu tempo de duração, realizada a partir do conteúdo original
de uma mesma obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária, e realizada sob o mesmo
contrato de produção. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 4º Para os fins desta Medida Provisória, entende-se por:
I - serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura: serviço de acesso
condicionado de que trata a lei específica sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado;
II - programadoras de obras audiovisuais para o segmento de mercado de serviços
de comunicação eletrônica de massa por assinatura: empresas programadoras de que trata a lei
específica sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.485, de 12/9/2011)
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DO CINEMA
Art. 2º A política nacional do cinema terá por base os seguintes princípios gerais:
I - promoção da cultura nacional e da língua portuguesa mediante o estímulo ao
desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual nacional;
II - garantia da presença de obras cinematográficas e videofonográficas nacionais
nos diversos segmentos de mercado;
III - programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos
meios eletrônicos de comunicação de massa sob obrigatória e exclusiva responsabilidade,
inclusive editorial, de empresas brasileiras, qualificadas na forma do § 1º do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, com a redação dada por esta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
IV - respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais nacionais e estrangeiras.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.018, DE 22 DE JULHO DE 2014

Institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá
outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Cultura Viva, em conformidade com
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o caput do art. 215 da Constituição Federal, tendo como base a parceria da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo
de ampliar o acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais.
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Cultura Viva:
I - garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros,
dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir
iniciativas culturais;
II - estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas
da cultura;
III - promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em
mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;
IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
V - garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural
como expressão simbólica e como atividade econômica;
VI - estimular iniciativas culturais já existentes, por meio de apoio e fomento da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
VIII - potencializar iniciativas culturais, visando à construção de novos valores de
cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação com educação;
IX - estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas
e espaços públicos e privados disponibilizados para a ação cultural.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicada no DOU de 6/3/2012 em atendimento ao disposto no art. 5º da
Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da
Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de
1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
...................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Inciso com redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 27/10/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2018)
§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
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produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se
refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como
microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão
alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente
firmados.
§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação
no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de
propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros
tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses
econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4º, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12, com
efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso
I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno
porte.
§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a
empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual
previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de
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microempresa.
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10
e 12.
§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte
por cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de
atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2º estará excluída
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios
adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20, caso a
receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse
1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de
funcionamento nesse período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do
Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os
houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão
no ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se
o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos
respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento
ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de
mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as
receitas de exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.
(Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU
de 8/8/2014, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro do primeiro ano subsequente ao
da publicação)
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 1º
do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das majorações de alíquotas previstas em
seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão consideradas separadamente as receitas brutas auferidas no
mercado interno e aquelas decorrentes da exportação. (Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU de 8/8/2014, com produção de efeitos
a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente ao da publicação)
§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 17. (VETADO na Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016)
§ 18. (VETADO na Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016)
Art. 3º-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar
conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na Previdência
Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso
II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 6º e 7º nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo
XI e no Capítulo XII desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei nº 11.718, de
20 de junho de 2008.
Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às disposições do
Capítulo IV desta Lei Complementar. (Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)
Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no
Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim
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definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º, ainda que não enquadradas no regime
tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção. (Artigo acrescido pela Lei
Complementar nº 147, de 7/8/2014)
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA
Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão
considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas
jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais
membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a
duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa
de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão
ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor,
observado o seguinte: (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)
I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa,
o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de
bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM; e
II - (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014, publicada no DOU de
8/8/2014, com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente ao da
publicação)
§ 2º (REVOGADO)
§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero)
todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao
funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e
encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os
valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de
registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Parágrafo
com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 3º-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como
o MEI e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos
à fiscalização da vigilância sanitária. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 147, de
7/8/2014)
§ 4º No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a cobrança
associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata o § 3º deste artigo
somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de
contrato com assinatura autógrafa, observando-se que:
I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão
exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia específica a ser emitida pelo
CGSIM;
II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo
induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 5º (VETADO na Lei Complementar nº 147, de 7/8/2014)
§ 6º Na ocorrência de fraude no registro do Microempreendedor Individual - MEI feito por
terceiros, o pedido de baixa deve ser feito por meio exclusivamente eletrônico, com efeitos
retroativos à data de registro, na forma a ser regulamentada pelo CGSIM, não sendo
aplicáveis os efeitos do § 1º do art. 29 desta Lei Complementar. (Parágrafo acrescido pela
Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2018)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 13.756, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP), sobre a destinação do produto
da arrecadação das loterias e sobre a promoção
comercial e a modalidade lotérica denominada
apostas de quota fixa; altera as Leis nºs 8.212,
de 24 de julho de 1991, 9.615, de 24 março de
1998, 10.891, de 9 de julho de 2004, 11.473, de
10 de maio de 2007, e 13.675, de 11 de junho
de 2018; e revoga dispositivos das Leis nºs
6.168, de 9 de dezembro de 1974, 6.717, de 12
de novembro de 1979, 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, 9.649, de 27 de maio de
1998, 10.260, de 12 de julho de 2001, 11.345,
de 14 de setembro de 2006, e 13.155, de 4 de
agosto de 2015, da Lei Complementar nº 79, de
7 de janeiro de 1994, e dos Decretos-Leis nºs
204, de 27 de fevereiro de 1967, e 594, de 27 de
maio de 1969, as Leis nºs 6.905, de 11 de maio
de 1981, 9.092, de 12 de setembro de 1995,
9.999, de 30 de agosto de 2000, 10.201, de 14
de fevereiro de 2001, e 10.746, de 10 de outubro
de 2003, e os Decretos-Leis nºs 1.405, de 20 de
junho de 1975, e 1.923, de 20 de janeiro de
1982.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DAS LOTERIAS
Art. 14. O produto da arrecadação total obtida por meio da captação de apostas ou
da venda de bilhetes de loterias, em meio físico ou em meio virtual, será destinado na forma
prevista neste Capítulo, ressalvado o disposto no Capítulo V desta Lei.
§ 1º Consideram-se modalidades lotéricas:
I - loteria federal (espécie passiva): loteria em que o apostador adquire bilhete já
numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico);
II - loteria de prognósticos numéricos: loteria em que o apostador tenta prever quais
serão os números sorteados no concurso;
III - loteria de prognóstico específico: loteria instituída pela Lei nº 11.345, de 14 de
setembro de 2006;
IV - loteria de prognósticos esportivos: loteria em que o apostador tenta prever o
resultado de eventos esportivos; e
V - loteria instantânea exclusiva (Lotex): loteria que apresenta, de imediato, se o
apostador foi ou não agraciado com alguma premiação.
§ 2º Os valores dos prêmios relativos às modalidades lotéricas a que se referem os
incisos I a IV do § 1º deste artigo não reclamados pelos apostadores contemplados no prazo de
prescrição serão revertidos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), observada a
programação financeira e orçamentária do Poder Executivo federal.
§ 3º Os recursos de que trata o § 2º deste artigo serão depositados na conta única do
Tesouro Nacional e transferidos ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) até que seja alcançado
o valor-limite da participação global da União, na forma estabelecida no art. 6º-G da Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001.
§ 4º Eventual discrepância positiva entre o valor esperado da premiação
homologado pelo Ministério da Fazenda e o valor de premiação efetivamente pago na
modalidade lotérica de que trata o inciso V do § 1º deste artigo, entre séries de uma mesma
emissão, será equalizada por meio de promoção comercial, em favor dos apostadores, em séries
subsequentes no prazo de 1 (um) ano após o fim do período definido para a emissão, de forma
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que a totalidade da arrecadação de cada emissão cumpra o disposto no art. 20 desta Lei.
§ 5º O Ministério da Fazenda editará as normas complementares para o
cumprimento do disposto neste artigo.
§ 6º A destinação de recursos de que trata este Capítulo somente produzirá efeitos:
I - a partir da data da homologação pelo Ministério da Fazenda dos planos de
premiação apresentados pelo agente operador da modalidade a que se refere o inciso I do § 1º
deste artigo, observado o disposto no art. 15 desta Lei; e
II - na forma prevista nos arts. 16, 17 e 18 desta Lei, nas modalidades lotéricas de
que tratam, respectivamente, os incisos II, III e IV do § 1º deste artigo.
§ 7º O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior,
relacionado com as receitas lotéricas recolhidas à conta única do Tesouro Nacional, será
utilizado na amortização e no pagamento do serviço da dívida pública federal.
Art. 15. O produto da arrecadação da loteria federal será destinado da seguinte
forma:
I - a partir da data de publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018:
a) 17,04% (dezessete inteiros e quatro centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para o Fundo Nacional da Cultura
(FNC);
c) 0,81% (oitenta e um centésimos por cento) para o Fundo Penitenciário Nacional
(Funpen);
d) 5% (cinco por cento) para o FNSP;
e) 1,48% (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento) para o Comitê
Olímpico Brasileiro (COB);
f) 0,87% (oitenta e sete centésimos por cento) para o Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB);
g) 17,39% (dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento) para a cobertura
de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria federal; e
h) 55,91% (cinquenta e cinco inteiros e noventa e um centésimos por cento) para o
pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2019:
a) 17,04% (dezessete inteiros e quatro centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) para o FNC;
c) 0,5% (cinco décimos por cento) para o Funpen;
d) 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) para o FNSP;
e) 1,48% (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento) para o COB;
f) 0,87% (oitenta e sete centésimos por cento) para o CPB;
g) 17,39% (dezessete inteiros e trinta e nove centésimos por cento) para a cobertura
de despesas de custeio e de manutenção do agente operador da loteria federal; e
h) 60% (sessenta por cento) para o pagamento de prêmios e o recolhimento do
imposto de renda incidente sobre a premiação.
Art. 16. O produto da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos será
destinado da seguinte forma:
I - a partir da data de publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018:
a) 17,32% (dezessete inteiros e trinta e dois centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 2,92% (dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) para o FNC;
c) 1% (um por cento) para o Funpen;
d) 9,26% (nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento) para o FNSP;
e) 4,33% (quatro inteiros e trinta e três centésimos por cento) para a área do
desporto, por meio da seguinte decomposição:
1. 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para o Ministério do Esporte;
2. 0,5% (cinco décimos por cento) para o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC);
3. 0,22% (vinte e dois centésimos por cento) para a Confederação Brasileira do
Desporto Escolar (CBDE); e
4. 0,11% (onze centésimos por cento) para a Confederação Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU);
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f) 1,73% (um inteiro e setenta e três centésimos por cento) para o COB;
g) 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) para o CPB;
h) 19,13% (dezenove inteiros e treze centésimos por cento) para a cobertura de
despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos numéricos; e
i) 43,35% (quarenta e três inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) para o
pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2019:
a) 17,32% (dezessete inteiros e trinta e dois centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 2,91% (dois inteiros e noventa e um centésimos por cento) para o FNC;
c) 3% (três por cento) para o Funpen;
d) 6,8% (seis inteiros e oito décimos por cento) para o FNSP;
e) 4,36% (quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento) para a área do
desporto, por meio da seguinte decomposição:
1. 3,53% (três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) para o Ministério do
Esporte;
2. 0,5% (cinco décimos por cento) para o CBC;
3. 0,22% (vinte e dois centésimos por cento) para a CBDE; e
4. 0,11% (onze centésimos por cento) para a CBDU;
f) 1,73% (um inteiro e setenta e três centésimos por cento) para o COB;
g) 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) para o CPB;
h) 19,13%( dezenove inteiros e treze centésimos por cento) para a cobertura de
despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos numéricos; e
i) 43,79% (quarenta e três inteiros e setenta e nove centésimos por cento) para o
pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.
§ 1º O CBC aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) dos recursos a que se
referem o item 2 da alínea e do inciso I e o item 2 da alínea e do inciso II do caput deste artigo
em atividades paradesportivas:
I - diretamente, sem possibilidade de restringir a participação nos editais de
chamamento público em função de filiação das entidades de práticas desportivas; ou
II - por meio de repasses ao CPB.
§ 2º Os percentuais destinados ao Ministério do Esporte serão decompostos da
seguinte forma:
I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), previstos no item 1 da alínea e do
inciso I do caput deste artigo:
a) 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) para o Ministério do
Esporte;
b) 1% (um por cento) para as secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos
Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada
unidade federativa, para aplicação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e
paralímpicos, admitida sua aplicação nas destinações previstas nos incisos I, VI e VIII do caput
do art. 7º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998; e
c) 0,04% (quatro centésimos por cento) para a Federação Nacional dos Clubes
Esportivos (Fenaclubes); e
II - 3,53% (três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), previstos no item
1 da alínea e do inciso II do caput deste artigo:
a) 2,49% (dois inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) para o Ministério
do Esporte;
b) 1% (um por cento) para as secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos
Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada
unidade federativa, para aplicação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e
paralímpicos, admitida sua aplicação nas destinações previstas nos incisos I, VI e VIII do caput
do art. 7º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998; e
c) 0,04% (quatro centésimos por cento) para a Fenaclubes.
Art. 17. O produto da arrecadação da loteria de prognóstico específico será
destinado da seguinte forma:
I - a partir da data de publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018:
a) 1% (um por cento) para a seguridade social;
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b) 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) para o Fundo Nacional
de Saúde (FNS);
c) 1% (um por cento) para o Funpen;
d) 5% (cinco por cento) para o FNSP;
e) 0,5% (cinco décimos por cento) para o Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente (FNCA);
f) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) para o Ministério do Esporte;
g) 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) para o COB;
h) 0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) para o CPB;
i) 22% (vinte e dois por cento) para as entidades desportivas da modalidade futebol
que cederem os direitos de uso de suas denominações, suas marcas, seus emblemas, seus hinos
ou seus símbolos para divulgação e execução do concurso de prognóstico específico;
j) 20% (vinte por cento) para a cobertura de despesas de custeio e manutenção do
agente operador da loteria de prognóstico específico; e
k) 46% (quarenta e seis por cento) para o pagamento de prêmios e o recolhimento
do imposto de renda incidente sobre a premiação; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2019:
a) 1% (um por cento) para a seguridade social;
b) 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) para o FNS;
c) 0,5% (cinco décimos por cento) para o Funpen;
d) 3% (três por cento) para o FNSP;
e) 0,5% (cinco décimos por cento) para o FNCA;
f) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para o Ministério do Esporte;
g) 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) para o COB;
h) 0,74% (setenta e quatro centésimos por cento) para o CPB;
i) 22% (vinte e dois por cento) para as entidades desportivas da modalidade futebol
que cederem os direitos de uso de suas denominações, suas marcas, seus emblemas, seus hinos
ou seus símbolos para divulgação e execução do concurso de prognóstico específico;
j) 20% (vinte por cento) para a cobertura de despesas de custeio e manutenção do
agente operador da loteria de prognóstico específico; e
k) 50% (cinquenta por cento) para o pagamento de prêmios e o recolhimento do
imposto de renda incidente sobre a premiação.
Art. 18. O produto da arrecadação da loteria de prognósticos esportivos será
destinado da seguinte forma:
I - a partir da data de publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018:
a) 7,61% (sete inteiros e sessenta e um centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 1% (um por cento) para o FNC;
c) 1% (um por cento) para o Funpen;
d) 11,49% (onze inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) para o FNSP;
e) 10% (dez por cento) para o Ministério do Esporte;
f) 1,63% (um inteiro e sessenta e três centésimos por cento) para o COB;
g) 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) para o CPB;
h) 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) para as entidades
desportivas e para as entidades de práticas desportivas constantes do concurso de prognóstico
esportivo pelo uso de suas denominações, suas marcas e seus símbolos;
i) 19,13% (dezenove inteiros e treze centésimos por cento) para a cobertura de
despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos; e
j) 37,61% (trinta e sete inteiros e sessenta e um centésimos por cento) para o
pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação; e
II - a partir de 1º de janeiro de 2019:
a) 7,61% (sete inteiros e sessenta e um centésimos por cento) para a seguridade
social;
b) 1% (um por cento) para o FNC;
c) 2% (dois por cento) para o FNSP;
d) 3,1% (três inteiros e um décimo por cento) para o Ministério do Esporte;
e) 1,63% (um inteiro e sessenta e três centésimos por cento) para o COB;
f) 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) para o CPB;
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g) 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) para entidades
desportivas e para entidades de práticas desportivas constantes do concurso de prognóstico
esportivo pelo uso de suas denominações, suas marcas e seus símbolos;
h) 19,13% (dezenove inteiros e treze centésimos por cento) para a cobertura de
despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos; e
i) 55% (cinquenta e cinco por cento) para o pagamento de prêmios e o recolhimento
do imposto de renda incidente sobre a premiação.
Art. 19. A renda líquida de 3 (três) concursos por ano da loteria de prognósticos
esportivos será destinada, alternadamente, para as seguintes entidades da sociedade civil:
I - Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Fenapaes);
II - Cruz Vermelha Brasileira; e
III - Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi).
§ 1º As entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo ficam
obrigadas a prestar contas públicas, na forma da lei, do dinheiro que receberem na forma do
disposto neste artigo.
§ 2º As datas de realização dos concursos de que trata este artigo, a cada ano, serão
estabelecidas pelo agente operador da loteria de prognósticos esportivos, dentre os concursos
programados.
§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se renda líquida a resultante
da arrecadação do concurso, deduzidos as parcelas destinadas à cobertura de despesas de custeio
e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos e ao pagamento de
prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.
§ 4º O agente operador da loteria de prognósticos esportivos repassará diretamente
às entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo a renda líquida de cada
concurso realizado nos termos deste artigo, as quais redistribuirão os recursos equitativamente
entre o seu órgão central e suas filiais estaduais e municipais.
Art. 20. O produto da arrecadação de cada emissão da Lotex será destinado da
seguinte forma:
I - 0,4% (quatro décimos por cento) para a seguridade social;
II - 13% (treze por cento) para o FNSP;
III - 0,9% (nove décimos por cento) para o Ministério do Esporte;
IV - 0,9% (nove décimos por cento) para o FNC;
V - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para as entidades desportivas da
modalidade futebol que cederem os direitos de uso de suas denominações, suas marcas, seus
emblemas, seus hinos, seus símbolos e similares para divulgação e execução da Lotex;
VI - 18,3% (dezoito inteiros e três décimos por cento) para as despesas de custeio
e manutenção do agente operador da Lotex; e
VII - 65% (sessenta e cinco por cento) para o pagamento de prêmios e o
recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.
Art. 21. Os agentes operadores depositarão na conta única do Tesouro Nacional os
valores destinados à seguridade social, ao imposto de renda incidente sobre a premiação e aos
demais beneficiários legais, exceto os valores previstos no art. 22 desta Lei.
§ 1º O disposto no inciso II do caput do art. 15, no inciso II do caput do art. 16, no
inciso II do caput do art. 17 e no inciso II do caput do art. 18 desta Lei somente se aplica a
partir do início do ingresso dos recursos de arrecadação da Lotex na conta única do Tesouro
Nacional.
§ 2º Ficam mantidas as destinações previstas no inciso I do caput do art. 15, no
inciso I do caput do art. 16, no inciso I do caput do art. 17 e no inciso I do caput do art. 18 desta
Lei enquanto não for constatado o início do ingresso dos recursos de arrecadação da Lotex na
conta única do Tesouro Nacional.
§ 3º A parcela de recursos do agente operador será definida com base no percentual
destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção das modalidades previstas nos arts.
15, 16, 17, 18 e 20 desta Lei, após a dedução dos valores destinados à Comissão de
Revendedores e das demais despesas com os serviços lotéricos.
§ 4º O Ministério da Fazenda disciplinará a forma da entrega dos recursos de que
trata este artigo.
.......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.437, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Altera a destinação de receitas decorrentes da
Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria
Cinematográfica Nacional
−
CONDECINE, criada pela Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, visando
ao financiamento de programas e projetos
voltados para o desenvolvimento das atividades
audiovisuais; altera a Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e a Lei nº
8.685, de 20 de julho de 1993, prorrogando e
instituindo mecanismos de fomento à atividade
audiovisual; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O total dos recursos da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE, criada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, será destinado ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, criado pela Lei nº 7.505,
de 2 de julho de 1986, restabelecido pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, o qual será
alocado em categoria de programação específica, denominada Fundo Setorial do Audiovisual,
e utilizado no financiamento de programas e projetos voltados para o desenvolvimento das
atividades audiovisuais.
Art. 2º Constituem receitas do FNC, alocadas na categoria de programação
específica, referidas no art. 1º desta Lei:
I - a Condecine, a que se refere o art. 1º desta Lei;
II - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais,
transferências e repasses que lhe forem conferidos;
III - os recursos a que se refere o art. 5º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993;
IV - (VETADO)
V - o produto de rendimento de aplicações dos recursos da categoria de
programação específica a que se refere o caput deste artigo;
VI - o produto da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores, bem
como de multas e juros decorrentes do descumprimento das normas de financiamento;
VII - 5% (cinco por cento) dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e e j do
caput do art. 2º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;
VIII - as doações, legados, subvenções e outros recursos destinados à categoria de
programação específica a que se refere o caput deste artigo;
IX - recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com
entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e internacionais; e
X - outras que lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo único. Os recursos a que se refere o caput deste artigo não poderão ser
utilizados para despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura ou da Agência
Nacional do Cinema - ANCINE.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.089, DE 2020
(Do Sr. José Guimarães e outros)
Dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais aos trabalhadores
do setor cultural a ser adotado durante o Estado de Emergência em
Saúde que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e dá outras
providências.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1075/2020.
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a concessão de benefícios emergenciais aos
trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais a serem adotados durante o
Estado de Emergência em Saúde de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020.
Parágrafo único. Compreende-se como Espaços Culturais: Pontos de Cultura, Teatros
independentes, Escolas de Música, Escolas de Dança, Escolas de Artes, Cineclubes,
Centros Culturais Independentes em periferias e pequenos municípios, com
atividades para saraus, hip hop, cultura popular e bibliotecas comunitárias.
Art. 2º Durante o período que trata o art. 1º desta Lei, o trabalhador do setor cultural
fará jus a benefício mensal de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).
Parágrafo único. O benefício previsto nesta Lei será pago até um mês após o fim do
Estado de Emergência em Saúde previsto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 3º Durante o período que trata o art. 1º desta Lei, os Espaços Culturais receberão
um subsídio mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 4º Farão jus ao benefício previsto no art. 2° desta Lei todos os trabalhadores do
setor cultural obrigados a interromper suas atividades remuneradas e os espaços
culturais com atividades suspensas que comprovem sua inscrição em, pelo menos,
um dos seguintes cadastros:
I - Cadsol – Economia Solidária;
II - CadÚnico;
III - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
IV- Cadastro Estadual de Cultura;
V - Cadastro Municipal de Cultura.
VI – SNIIC – Sistema nacional de Informações e Indicadores Culturais.
VII – Cadastros Estaduais de Cultura.
VIII – Cadastros Municipais de Cultura.
Parágrafo único. O Poder Executivo adotará medidas necessárias para, enquanto
perdurar o Estado de Emergência em Saúde de que trata o art. 1º desta Lei, garantir
inclusões e alterações nos cadastros de forma auto declaratória e, preferencialmente,
não presencial.
Art. 5º Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do
benefício de trata esta Lei, na forma do regulamento.
Art. 6ª Ficam prorrogados automaticamente por 1 (um) ano os prazos para aplicação
dos recursos, para realização de atividades culturais, e a respectiva prestação de
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contas, para os projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder
Executivo responsável pela área da cultura, na forma da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991; da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993; da Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001; bem como para as formas de apoio financeiro à
execução das ações da Política Nacional de Cultura Viva estabelecidas pela Lei nº
13.018, de 22 de julho de 2014.
Art. 7º Enquanto vigorar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é vedado o corte
do fornecimento de água, de energia elétrica e de quaisquer serviços de
telecomunicações, inclusive internet, para as pessoas jurídicas que atuem no setor
cultural que estiverem inadimplentes com as respectivas empresas concessionárias.
Parágrafo único. Os débitos relacionados aos serviços de que trata o caput deste
artigo deverão ser pagos no prazo de 12 (doze) meses, em parcelas iguais, sem juros
ou multas, a partir do sexto mês do final da vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.
Art. 8° O Poder Executivo poderá lançar editais para a realização de atividades
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de
redes sociais e de outras plataformas digitais.
Parágrafo único. Os trabalhadores do setor cultural selecionados nos editais previstos
no caput deste artigo deverão renunciar ao benefício previsto do art. 2º desta Lei caso
o valor do contrato ultrapasse R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).
Art. 9° Os espaços culturais beneficiados com o subsídio previsto no art. 3° desta Lei
ficarão obrigados a garantir uma apresentação cultural mensal destinada aos alunos
de escolas públicas pelo período de doze meses após o reinício de suas atividades.
Art. 10 Os recursos necessários para a implantação das medidas previstas no art. 2ª
desta Lei serão consignados por créditos extraordinários no orçamento da seguridade
social, observados os termos do Art. 107, § 6º, inciso II, da ADCT da Constituição
Federal, o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e o Art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 11 Os recursos necessários para as despesas previstas nos arts. 3° e 8° correrão
à conta de dotações orçamentárias do Fundo Nacional de Cultura e da Secretaria
Especial da Cultura acrescidos, se necessário, de créditos extraordinários adotados
na forma do art. 10.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Com o avanço do novo coronavírus (Covid-19), a lista de eventos culturais
cancelados, transferidos ou adiados não param de crescer. Desta forma, propostas
que venham a minimizar os graves efeitos das necessárias medidas de restrição de
contato social no meio cultural precisam ser viabilizadas urgentemente, a fim de
impedir demissões e a falência absoluta do setor cultural.
Este setor movimenta milhões de reais no país, gera empregos e contribui para
aquecer a economia e o mundo do entretenimento no Brasil. De acordo com a PNAD
Contínua 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, revelou-se
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que o setor cultural como um todo emprega 5,2 milhões de pessoas, ou 5,7% da força
de trabalho ocupada no país, incluindo artistas, produtores, gestores, técnicos,
equipes de segurança e apoio, entre muitas outras categorias. Esses trabalhadores
estão empregados em mais de 300 mil empresas em todo o Brasil, a maioria de
pequeno e médio porte, mais vulneráveis a situações de crise.
Nesse contexto, tendo claro que as consequências da pandemia atingirão a
espinha dorsal da sustentabilidade econômica da cultura do país, propomos a
concessão para os trabalhadores do setor cultural de um benefício no valor de 1 (um)
salário-mínimo mensal até, no mínimo, um mês após o fim da situação de emergência
previsto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Consideramos ser uma medida urgente a inclusão do setor cultural do país num
plano de auxílio econômico, tendo em vista a adoção da política emergencial da
pandemia do coronavírus que afetará este setor.
Estamos cientes, ainda, que o Brasil, de norte a sul, conta com uma extensa
rede de teatros e espaços culturais, localizados em logradouros públicos, no centro e
nas periferias das cidades, de pequeno e médio porte, com capacidade de até 500
lugares.
É urgente e vital salvaguardar tanto os trabalhadores da cultura, como os
espaços e teatros de rua que a base da cadeira produtiva de áreas como teatro,
dança, circo, música, culturas populares, hip hop, entre outras e estão sendo
gravemente prejudicados em virtude da paralisação das atividades por causa da
pandemia COVID-19.
O presente projeto é de grande importância porque os teatros e espaços
culturais de rua são locais de interesse público, na medida em que promovem a fruição
de público, a cidadania e a diversidade cultural, oferecendo atividades culturais à
preços populares e/ou gratuitamente.
Esses espaços e teatros contribuem decisivamente para a revitalização das
cidades, a fruição e circulação de cidadãos, como acontece em Nova York, Buenos
Aires, Madrid, Barcelona, Londres, entre outras. Neste sentido, a presente proposição,
também estabelecer um subsídio mensal no valor de R$ 10 mil reais para a
manutenção dos espaços culturais.
Não menos relevante é garantir um prazo maior para a prestação de contas dos
projetos em curso, bem como para sua execução e, a exemplo do que já foi
implementado em alguns estados, abrir a possibilidade de novos editais para a
realização de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e de outras plataformas digitais.
Pela relevância do tema em momento de tão grave crise de saúde e econômica,
contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.
Sala das Sessões, em 26 de março de 2020.
Deputado José Guimarães
Líder da Minoria

Deputado André Figueiredo
Líder da Oposição
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Deputada Fernanda Melchionna
Deputada Perpétua Almeida
Deputado Alessandro Molon
Deputado Waldenor Pereira
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem
como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.
.................................................................................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

..................................................................................................................................................
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as
despesas primárias: (“Caput” do artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
I - do Poder Executivo; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de
2016)
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho
Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da
Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da
União, no âmbito do Poder Legislativo; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95,
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de 2016)
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público;
e (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
V - da Defensoria Pública da União (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional
nº 95, de 2016)
§ 1º Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá:
I - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos
os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2%
(sete inteiros e dois décimos por cento); e
II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício
imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior
a que se refere a lei orçamentária. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de
2016)
§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do inciso
XIII do caput do art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do § 3º do art. 134 da
Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
§ 3º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os
valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na
forma do § 1º deste artigo, observados os §§ 7º a 9º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites
de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do
§ 3º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante
total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
§ 6º Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo:
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
I - transferências constitucionais estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso III do
parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no art. 157, nos incisos I e II do art. 158, no art.
159 e no § 6º do art. 212, as despesas referentes ao inciso XIV do caput do art. 21, todos da
Constituição Federal, e as complementações de que tratam os incisos V e VII do caput do art.
60, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
II - créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Constituição
Federal; (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
III - despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
IV - despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
V - transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios de parte dos valores
arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da
Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão
onerosa de que trata a mesma Lei. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 102, de
2019)
§ 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime Fiscal,
o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária,
consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder
Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de
que tratam os incisos II a V do caput deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
§ 8º A compensação de que trata o § 7º deste artigo não excederá a 0,25% (vinte e
cinco centésimos por cento) do limite do Poder Executivo. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
§ 9º Respeitado o somatório em cada um dos incisos de II a IV do caput deste artigo,
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a lei de diretrizes orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites
individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
§ 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo,
serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais
operações que afetam o resultado primário no exercício. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
§ 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá
ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso
de resultado primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à
meta fixada na lei de diretrizes orçamentárias. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016)
Art. 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do décimo exercício da
vigência do Novo Regime Fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de
correção dos limites a que se refere o inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de correção dos
limites por mandato presidencial. (Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de
2016)
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

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:
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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)
§ 3º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em formato
acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/72015, em vigor 180 dias
após a publicação)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

Cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Até o exercício fiscal de 2019, inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais brasileiras
de produção independente, mediante a aquisição de quotas representativas dos direitos de
comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no
mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema (Ancine). (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
13.594, de 5/1/2018)
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas
subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido
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pelas pessoas físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. (Vide Lei nº
9.323, de 5/12/1996)
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para
as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater o
total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira de capital nacional,
poderão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos incentivos
fiscais de que trata o caput deste artigo.
Art. 1º-A. Até o ano-calendário de 2019, inclusive, as quantias referentes ao
patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, cujos
projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser deduzidas do imposto
de renda devido apurado: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006,
com redação dada pela Lei nº 13.594, de 5/1/2018)
I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.437, de 28/12/2006)
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 1º A dedução prevista neste artigo está limitada:
I - a 4% (quatro por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas e deve
observar o limite previsto no inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; e
II - a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas pessoas físicas, conjuntamente
com as deduções de que trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 2º Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio:
I - pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste anual;
e
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração de imposto. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 3º As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata o
caput deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 4º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de difusão,
preservação, exibição, distribuição e infraestrutura técnica apresentados por empresa brasileira
poderão ser credenciados pela Ancine para fruição dos incentivos fiscais de que trata o caput
deste artigo, na forma do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 5º Fica a Ancine autorizada a instituir programas especiais de fomento ao
desenvolvimento da atividade audiovisual brasileira para fruição dos incentivos fiscais de que
trata o caput deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 6º Os programas especiais de fomento destinar-se-ão a viabilizar projetos de
distribuição, exibição, difusão e produção independente de obras audiovisuais brasileiras
escolhidos por meio de seleção pública, conforme normas expedidas pela Ancine. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 7º Os recursos dos programas especiais de fomento e dos projetos específicos da
área audiovisual de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo poderão ser aplicados por meio de
valores reembolsáveis ou não-reembolsáveis, conforme normas expedidas pela Ancine.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
§ 8º Os valores reembolsados na forma do § 7º deste artigo destinar-se-ão ao Fundo
Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação específica denominada
Fundo Setorial do Audiovisual. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006)
Art. 2º O art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de março de 1970, alterado pelo art.
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1º do Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
todo o território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte. "
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Estabelece princípios gerais da Política
Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior
do Cinema e a Agência Nacional do Cinema ANCINE, institui o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Nacional PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de
Financiamento da Indústria Cinematográfica
Nacional - FUNCINES, altera a legislação
sobre a Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º Para fins desta Medida Provisória entende-se como:
I - obra audiovisual: produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem
som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos
processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmitilas, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
II - obra cinematográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e exibição
seja prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - obra videofonográfica: obra audiovisual cuja matriz original de captação é um
meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em
imagens em movimento, com ou sem som;
IV - obra cinematográfica e videofonográfica de produção independente: aquela
cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha
qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodifusão
de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura;
V - obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que
atende a um dos seguintes requisitos: (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei nº 10.454,
de 13/5/2002)
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1º,
registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há
mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e
técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Alínea com redação
dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
b) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfica e em consonância com os mesmos;
c) ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o Brasil
não mantenha acordo de co-produção, assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de 3 (três) anos. (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
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VI - segmento de mercado: mercados de salas de exibição, vídeo doméstico em
qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa por
assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que veiculem obras
cinematográficas e videofonográficas;
VII - obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: aquela cuja
duração é igual ou inferior a quinze minutos;
VIII - obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: aquela cuja
duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX - obra cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja
duração é superior a setenta minutos;
X - obra cinematográfica ou videofonográfica seriada: aquela que, sob o mesmo
título, seja produzida em capítulos;
XI - telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com no mínimo
cinqüenta e no máximo cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira exibição em
meios eletrônicos;
XII - minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película
ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três) e no máximo 26
(vinte e seis) capítulos, com duração máxima de 1.300 (um mil e trezentos) minutos; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIII - programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na
forma de canais ou de programações isoladas, destinado às empresas de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e
transmitidos por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIV - programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida
diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou
veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras, destinada às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de
comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem; (Inciso acrescido pela Lei nº
10.454, de 13/5/2002)
XV - programação nacional: aquela gerada e disponibilizada, no território
brasileiro, pelos canais ou programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras ou
estrangeiras, destinada às empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por
assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos
de som e imagem, que seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por empresas sediadas
no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XVI - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária: aquela cuja matriz
original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital,
cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços,
empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração
pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza; (Inciso acrescido pela
Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XVII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira: aquela que
seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, observado o disposto
no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos,
e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros
ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.454, de
13/5/2002)
XVIII - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira filmada no
exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora brasileira registrada na
ANCINE, observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente
no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 1/3 (um terço)
de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso
acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XIX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária estrangeira: aquela
que não atende o disposto nos incisos XVII e XVIII do caput; (Inciso acrescido pela Lei nº
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10.454, de 13/5/2002, e com redação dada pela Medida Provisória nº 545, de 29/9/2011,
convertida na Lei nº 12.599, de 23/3/2012)
XX - obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira de pequena
veiculação: aquela que seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE,
observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País
há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos e cuja veiculação esteja
restrita a Municípios que totalizem um número máximo de habitantes a ser definido em
regulamento; (Inciso acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
XXI - claquete de identificação: imagem fixa ou em movimento inserida no início
da obra cinematográfica ou videofonográfica contendo as informações necessárias à sua
identificação, de acordo com o estabelecido em regulamento. (Inciso acrescido pela Lei nº
10.454, de 13/5/2002)
§ 1º Para os fins do inciso V deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela
constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja maioria do capital
total e votante seja de titularidade direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há
mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder decisório da empresa.
(Parágrafo único transformado em § 1º com redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 2º Para os fins do disposto nos incisos XVII, XVIII e XX deste artigo, entende-se
por empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no
País, cuja maioria do capital seja de titularidade direta ou indireta de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de 5 (cinco) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder
decisório da empresa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 3º Considera-se versão de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica,
a edição ampliada ou reduzida em seu tempo de duração, realizada a partir do conteúdo original
de uma mesma obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária, e realizada sob o mesmo
contrato de produção. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
§ 4º Para os fins desta Medida Provisória, entende-se por:
I - serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura: serviço de acesso
condicionado de que trata a lei específica sobre a comunicação audiovisual de acesso
condicionado;
II - programadoras de obras audiovisuais para o segmento de mercado de serviços
de comunicação eletrônica de massa por assinatura: empresas programadoras de que trata a lei
específica sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.485, de 12/9/2011)
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DO CINEMA
Art. 2º A política nacional do cinema terá por base os seguintes princípios gerais:
I - promoção da cultura nacional e da língua portuguesa mediante o estímulo ao
desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual nacional;
II - garantia da presença de obras cinematográficas e videofonográficas nacionais
nos diversos segmentos de mercado;
III - programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos
meios eletrônicos de comunicação de massa sob obrigatória e exclusiva responsabilidade,
inclusive editorial, de empresas brasileiras, qualificadas na forma do § 1º do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, com a redação dada por esta Lei; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 10.454, de 13/5/2002)
IV - respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais nacionais e estrangeiras.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.018, DE 22 DE JULHO DE 2014

Institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá
outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Cultura Viva, em conformidade com
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o caput do art. 215 da Constituição Federal, tendo como base a parceria da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo
de ampliar o acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais.
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Cultura Viva:
I - garantir o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros,
dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir
iniciativas culturais;
II - estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas
da cultura;
III - promover uma gestão pública compartilhada e participativa, amparada em
mecanismos democráticos de diálogo com a sociedade civil;
IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
V - garantir o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural
como expressão simbólica e como atividade econômica;
VI - estimular iniciativas culturais já existentes, por meio de apoio e fomento da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
VIII - potencializar iniciativas culturais, visando à construção de novos valores de
cooperação e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação com educação;
IX - estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas
e espaços públicos e privados disponibilizados para a ação cultural.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93,
de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos
pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser
publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1075/2020

34

Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
.......................................................................................................................................................
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e
Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts.
23, 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho
prevista no art. 9º.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de
sítio, decretado na forma da Constituição.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de
crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou
estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto
Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos
trimestres.
§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia
para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.
§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art.
22.
§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas
monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31
poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.251, DE 2020
(Da Sra. Aline Gurgel)
"Dispõe sobre a destinação de Recursos Financeiros do Fundo Setorial
do Audiovisual e Fundo Nacional da Cultura".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1075/2020.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo n.º 8 de 20 de março de 2020, o Ministério da Cultura determinará a
imediata liberação de recursos do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA) e do
Fundo Nacional de Cultura (FNC) que serão destinados:
§1.º ao pagamento de cachês atrasados e das datas suspensas/adiadas devido á
crise do COVID-19;
§2.º à implementação de programa de assistência financeira, renda mínima, para
os trabalhadores na área da cultura e dos trabalhadores informais, através do
cadastro de sindicatos, dados oficiais e também, de comprovação do trabalho
informal na cultura;
§3.º abertura de linha de crédito para equipamentos culturais ou renegociação de
crédito, com maior tempo de carência, através de recursos liberados pelo Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES;
Parágrafo Único – serão suspensas as cobranças de impostos para espaços
culturais; cobranças e taxas sobre MEIs e ME da área cultural e acesso aos
benefícios do INSS.
Art. 2.º Caberá ao Poder Executivo regulamentar o presente dispositivo.
Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei rem como objetivo auxiliar o setor
cultural, e seus envolvidos, devido à crise que atinge nosso país, que é o COVID19.
Todos os setores da sociedade estão sendo atingidos pelo
vírus e, não poderia ser diferente, os trabalhadores da cultura.
Urge, portanto, da necessidade de adequarmos às novas
situações vivenciadas pela população brasileira, dentre elas esses trabalhadores
que servem à cultura brasileira e, é por esse motivo que apresentamos a presente
proposta e esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares.
Sala das Sessões, em 30 de março de 2020.
Aline Gurgel
Deputada Federal AP
Republicanos
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93,
de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos
pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser
publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

PROJETO DE LEI N.º 1.365, DE 2020
(Do Sr. Tadeu Alencar)
Cria benefício para os trabalhadores da área das artes e da cultura em
virtude da Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus, de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras
providências.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1075/2020.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica criado benefício destinado aos trabalhadores das artes e
da cultura em virtude da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do
coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
§1º. Considera-se trabalhador das artes e da cultura, para efeitos desta
Lei, os autores e artistas, de qualquer área, setor ou linguagem artística, incluindo
intérpretes e executantes, e os técnicos em espetáculos de diversões, conforme
definido na Lei 6.533 de 24 de maio de 1978.
§ 2º. Esta Lei se aplica aos trabalhadores das artes e da cultura
nacionais e estrangeiros, desde que domiciliados no Brasil.
Art. 2º O benefício de que trata o art. 1º será destinado a todos os
trabalhadores e trabalhadoras do campo das artes e da cultura, que exercem sua
atividade seja na forma de autônomo, seja na forma de Pessoa Jurídica, e que
tenham perdido sua fonte de renda em função da pandemia do coronavirus.
§ 1º. O valor mensal do benefício será de 1 (um) salário mínimo por
trabalhador e pago enquanto estiver vigente a declaração de emergência em saúde
pública decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020.
§ 2º. O benefício será pago nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 2º da
Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.
Art. 3º Fica o Poder Executivo, nos termos de regulamento,
autorizado a pagar o benefício de que trata o art. 1º, independentemente de renda
familiar mensal ou renda familiar mensal per capita, com objetivo de repor a renda
do trabalhador das artes e da cultura que tenha cessado em função do
cancelamento de espetáculos, produções e apresentações.
§ 1º. A comprovação da condição de trabalhador da cultura e das
artes elegível para o benefício de que trata o art. 1º será feita por autodeclaração
onde conste a informação de perda de fonte de renda em função da pandemia do
coronavirus, conforme definido em regulamento.
Art. 4º Ficam suspensas as cobranças de tributos federais incidentes
sobre teatros, cinemas, museus, casas de espetáculo, circos, cinematecas e demais
instituições museológicas e quaisquer outros estabelecimentos dedicados a
apresentações artísticas e culturais mediante a venda de ingressos ao público,
enquanto estiver vigente a declaração de emergência em saúde pública decorrente
do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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Art. 5º Ficam suspensas as cobranças de tributos federais sobre
empresas produtoras de audiovisual, bem como de empresas produtoras ou
realizadoras de espetáculos artísticos e culturais de qualquer linguagem artística,
enquanto estiver vigente a declaração de emergência em saúde pública decorrente
do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
Art. 6º O disposto nos artigos 4º e 5º não se aplica às diversas
modalidades de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE, que continuarão sendo cobradas
conforme a legislação em vigor.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A emergência em saúde pública decorrente do coronavírus terá efeitos
dramáticos sobre a economia brasileira. No entanto, alguns setores sentirão os
efeitos da desaceleração econômica de forma mais destacada. Exemplo disso é a
Cultura e as Artes, que viram seu faturamento se aproximar de zero,
principalmente nas atividades que dependem da venda de ingressos e presença do
público. As medidas adotadas por prefeitos e governadores, de isolamento social
e quarentena, levaram corretamente ao fechamento de teatros, cinemas, casas de
espetáculos, museus e outras instituições culturais, bem como o cancelamento de
shows e apresentações já agendados e, muitas vezes, com ingressos vendidos.
No setor das artes e da cultura, os trabalhadores raramente são trabalhadores
formais, com carteira assinada. Mais comuns são as situações em que os
trabalhadores são autônomos ou freelancers. Vários artistas e alguns profissionais
especializados, por outro lado, possuem Pessoas Jurídicas para gerir seus direitos
autorais, por exemplo, ou são Microempreendedores individuais. Todos esses
trabalhadores das artes e do setor cultural sofrem atualmente com a interrupção
das apresentações e das produções em que atuavam e trabalhavam, deixando
milhares de famílias sem qualquer sustento no país. Neste sentido, é necessário
que se tenha garantido, para os trabalhadores do setor, como os produtores teatrais
(diretores de produção, conforme o regulamento da Lei 6.533/1978) e de outras
linguagens artísticas, coreógrafos, músicos, trabalhadores de circo e uma miríade
de profissionais do campo cultural e artístico, uma renda mínima no valor de um
salário mínimo, de forma que possam eles e suas famílias conseguir sobreviver
minimamente enquanto durar a pandemia de coronavírus e as medidas restritivas
de contágio que os governos estaduais e municipais estão tomando.
Por outro lado, também os cinemas, as casas de espetáculo, os museus e
todos os outros estabelecimentos que dependem da frequência do público estão
passando dificuldades, sendo necessário alguma medida do poder público para
amenizar os impactos que as medidas relacionadas ao coronavírus têm trazido aos
empresários desse setor. Da mesma forma, as empresas produtoras de audiovisual,
de teatro, de apresentações musicais, de circo e de todas as outras atividades
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culturais e artísticas veem suas receitas minguarem na esteira da pandemia que
ora vivenciamos. Neste sentido, a suspensão da cobrança dos tributos federais a
todas essas empresas enquanto durar a pandemia é medida necessária e de justiça
fiscal, uma vez que tais empresas do campo cultural e artístico simplesmente
deixaram de produzir e obter recursos com a circulação de seus bens e serviços, o
que lhes retiraria - temporariamente - a capacidade contributiva, sem a qual o
pagamento de tributos revelar-se-ia uma profunda injustiça.
Registro que este projeto tem a sua gênese e inspiração em projeto em
tramitação no Senado da República, por iniciativa do eminente Senador Humberto
Costa, cuja feliz iniciativa resolvi reproduzir na Câmara dos Deputados, mediante
generosa autorização daquele parlamentar que, assim como eu, milita de há muito
em defesa e em favor da cultura brasileira, objeto de tantos ataques nos dias que
correm.
Tal se faz necessário tendo em vista que a tramitação em cada Casa pode
ganhar ritmos diferentes e aquele que ganhar maior velocidade absorverá o outro,
sem qualquer prejuízo, uma vez que o projeto é idêntico e o interesse de ambos
não é senão proteger a atividade cultural no País e os seus trabalhadores,
profundamente afetados por essa crise de proporções ainda desconhecidas, mas
cujos efeitos dramáticos já se operam sobre tão relevante segmento, inclusive para
a economia brasileira.
É pelos motivos acima expostos que peço o apoio dos meus pares para a
aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, 31 de março de 2020

Deputado Tadeu Alencar
PSB/PE
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 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de
emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
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§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado
pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar
a contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020,
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978

Dispõe sobre a regulamentação das profissões
de Artista e de Técnico em Espetáculos de
Diversões, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O exercício das profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de
Diversões é regulado pela presente Lei.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, é considerado:
I - Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de
qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de
comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública;
II - Técnico em Espetáculos de Diversões, o profissional que, mesmo em caráter
auxiliar, participa, individualmente ou em grupo, de atividade profissional ligada diretamente
à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções.
Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram
as atividades de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões constarão do regulamento
desta Lei.
Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Lei às pessoas físicas ou jurídicas que
tiverem a seu serviço os profissionais definidos no artigo anterior, para realização de
espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias.
Parágrafo único. Aplicam-se, igualmente, as disposições desta Lei às pessoas físicas
ou jurídicas que agenciem colocação de mão-de-obra de profissionais definidos no artigo
anterior.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004

Cria o Programa Bolsa Família, altera a Lei nº
10.689, de 13 de junho de 2003, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em
regulamento:
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação
de extrema pobreza;
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes,
crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o
limite de 5 (cinco) benefícios por família; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, de
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14/10/2011)
III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares
que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição
adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2
(dois) benefícios por família; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família,
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que,
cumulativamente: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012,
convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida Provisória nº 590,
de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze)
anos de idade; e; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida
na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida Provisória nº 590, de
29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos
nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Alínea acrescida pela
Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo
sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade
para o qual o leite materno seja o principal alimento;
III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por
programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês,
concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$
120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta
reais). (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão
ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados
incisos II, III e IV. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012,
convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os
valores estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que
se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de
situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser majorados pelo
Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o
tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º.
§ 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art.
1º, à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão de
receber os benefícios daqueles programas.
§ 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos
benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa Bolsa
Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.
§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das condições de
elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá
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excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos de calamidade
pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de
concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e
financeiros.
§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica
Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS,
de uso do Governo Federal. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 570, de
14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (“Caput” do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - contas-correntes de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
II - contas especiais de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
III - contas contábeis; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com
prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão
automaticamente ao Programa Bolsa Família.
§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente
à mulher, na forma do regulamento.
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor
necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor
de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 570,
de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida
Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido
em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do
benefício para superação da extrema pobreza. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida
Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
I - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº
12.817, de 5/6/2013)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº
12.817, de 5/6/2013)
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os mencionados
no inciso III do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e
qualificação profissionais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
Art. 2º-A. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do
caput do art. 2º será estendido, independentemente do disposto na alínea “a” desse inciso, às
famílias beneficiárias que apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios
financeiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2º, igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta
reais) per capita. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de
condicionalidades relativas ao exame prénatal, ao acompanhamento nutricional, ao
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em
estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento.
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao
benefício previsto no inciso III do caput do art. 2º desta Lei considerará 75% (setenta e cinco
por cento) de freqüência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
......................................................................................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 1075/2020

43

PROJETO DE LEI N.º 2.634, DE 2020
(Do Sr. Aureo Ribeiro)
Dispõe sobre o repasse de recursos do Fundo Nacional de Cultura para
os fundos de cultura estaduais, municipais e do Distrito Federal, enquanto
perdurar a situação de calamidade pública reconhecida pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 2020.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1251/2020.
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PROJETO DE LEI Nº
, DE 2020.
(Do Sr. Aureo Ribeiro)

Dispõe sobre o repasse de recursos do
Fundo Nacional de Cultura para os fundos de
cultura estaduais, municipais e do Distrito
Federal, enquanto perdurar a situação de
calamidade pública reconhecida pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os recursos alocados ao Fundo Nacional de Cultura e
destinados à cobertura dos serviços e ações de cultura a serem implementados
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios serão a estes transferidos,
obedecida a programação financeira do Tesouro Nacional, independentemente
de convênio ou instrumento congênere e segundo critérios, valores e parâmetros
regulamentados pelo Ministério do Turismo, desde que aplicados em ações e
medidas para mitigar os impactos negativos que a crise de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019/2020 tem trazido ao setor cultural.
Art. 2º A autorização de que trata o artigo 1º vigorará enquanto
perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 2020.
Art. 3° O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Nacional da Cultura será ascendente, do nível local até o federal, orientados
pelos objetivos pactuados no Plano Nacional de Cultura, de modo a se
adequarem às realidades e necessidades de cada território, compatibilizando-se
as necessidades da política de cultura com a disponibilidade de recursos nos
planejamentos dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
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Art. 4º Fica autorizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios
anteriores, constantes em seus respectivos Fundos de Cultura, provenientes de
repasses do governo federal, de acordo com regulamentação do Ministério do
Turismo.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, o
Governo Federal reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil
decorrente do coronavírus.
Este projeto tem como finalidade dispor sobre alternativas que
possam contribuir para atender necessidades emergenciais de cidadãos e de
produtores da área da Cultura, setor bastante impactado com a proliferação do
novo coronavírus devido às medidas de isolamento social que se mostram
necessárias para a contenção do vírus.
Para enfrentamento da emergência de saúde pública de relevância
internacional na área de cultura, é necessário garantir a aplicabilidade dos
recursos previstos no Fundo Nacional de Cultura (FNC) em medidas
emergenciais de atendimento às necessidades do setor, por meio da modalidade
"fundo a fundo", ou seja, transferindo os recursos aos fundos estaduais, de modo
que a execução e mobilização do público final sejam feitas pelos entes
federados, a partir de programas e normativas pré-estabelecidas, respeitando,
assim, a diversidade das Culturas Brasileiras e as especificidades dos territórios
em um campo de atuação diverso e multifacetado em sua origem.
O FNC tem 890 milhões de reais disponíveis no orçamento de
2020. A transferência desses recursos deverá ser feita evocando os princípios e
o estabelecido no Sistema Nacional de Cultura (SNC), respeitando equilíbrio,
proporcionalidade e equidade em sua distribuição.
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Desta forma, considera-se importante garantir que o Governo
Federal dê celeridade e operacionalização às medidas determinadas em lei,
assegurando a participação dos Estados na elaboração e execução
programática das ações - desde que orientados pelos objetivos pactuados no
Plano Nacional de Cultura - de modo a se adequarem às realidades e
necessidades de cada território.
Uma vez que se trata de uma medida emergencial e levando em
consideração as condições diversas das realidades da população brasileira e
diferenças regionais, considera-se não haver a necessidade das contrapartidas
enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
Diante do panorama de caos e crise que apresentam as
calamidades, é urgente que os governos tomem medidas para mitigar os
impactos econômicos da crise no setor cultural. Assim, em virtude da relevância
da matéria, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
proposta.

Sala das Sessões, em

de

Deputado AUREO RIBEIRO
Solidariedade/RJ
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento
dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da
limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93,
de 18 de março de 2020.
Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional,
composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o
objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus (Covid-19).
§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos
pela Presidência da Comissão.
§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia,
para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas
à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid19).
§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do
Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação
fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde
pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser
publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 20 de março de 2020.
SENADOR ANTONIO ANASTASIA
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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PROJETO DE LEI N.º 2.780, DE 2020
(Das Sras. Aline Gurgel e Leandre)
Dispõe sobre a destinação de Recursos Financeiros do Fundo Setorial do
Audiovisual e Fundo Nacional da Cultura.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1251/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo n.º 8 de 20 de março de 2020, o Ministério da Cultura determinará a
imediata liberação de recursos do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA) e do
Fundo Nacional de Cultura (FNC) que serão destinados:
§1.º ao pagamento de cachês atrasados e das datas suspensas/adiadas devido á
crise do COVID-19;
§2.º à implementação de programa de assistência financeira renda mínima para os
trabalhadores na área da cultura e dos trabalhadores informais, através do cadastro
de sindicatos, dados oficiais e também, de comprovação do trabalho informal na
cultura;
§3.º abertura de linha de crédito para equipamentos culturais ou renegociação de
crédito, com maior tempo de carência, através de recursos liberados pelo Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES;
Parágrafo Único – serão suspensas as cobranças de impostos para espaços
culturais; cobranças e taxas sobre MEIs e ME da área cultural e acesso aos
benefícios do INSS.
Art. 2. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei rem como objetivo auxiliar o setor
cultural, e seus envolvidos, devido à crise que atinge nosso país, que é o COVID19.
Todos os setores da sociedade estão sendo atingidos pelo
vírus e, não poderia ser diferente, os trabalhadores da cultura.
Urge, portanto, da necessidade de adequarmos às novas
situações vivenciadas pela população brasileira, dentre elas esses trabalhadores
que servem à cultura brasileira e, é por esse motivo que apresentamos a presente
proposta e esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 2020.
Aline Gurgel
Deputada Federal AP
Republicanos

PROJETO DE LEI N.º 2.571, DE 2020
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Altera a Lei nº 8.313, de 1991, Lei Rouanet, para prever a possibilidade
de captação de recursos para apresentações ao vivo com interação
popular via internet (lives) e prevê que os artistas regionais terão
preferência na obtenção dos recursos.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1075/2020.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Lei Rouanet,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º. ...............................................................................
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.....................................................................................................
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, como gravação e transmissão
de espetáculos teatrais e circenses, inclusive apresentações ao
vivo com interação popular via internet, tendo preferência na
obtenção dos recursos os artistas regionais;” (NR)
(...)
“Art. 18. ...............................................................................
......................................................................................................
§3º-A. As doações e os patrocínios de pessoas físicas ou
jurídicas, a que se refere o § 1o, também poderão ser destinadas
ao segmento de apresentações ao vivo com interação popular via
internet, sendo o valor destinado a estas limitado a 40 (quarenta)
salários mínimos para cada apresentação.” (NR)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Estamos diante de uma pandemia de COVID-19 (novo coronavírus).
Esse vírus que infecta os seres humanos pelas vias respiratórias e que tem alto grau
de contágio afetou 1841 países, conforme dados atualizados, atingiu também o Brasil,
tornando necessária a decretação de estado de calamidade pública.
Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o isolamento e o
distanciamento social se mostraram como medidas essenciais para desacelerar o
contágio da doença. Infelizmente com o fechamento de espaços de cultura como
teatros, cinemas e casas de show, muitos artistas de pequeno sucesso perderam sua
renda por não poderem se apresentar ao público pagante.
Esses artistas normalmente são conhecidos apenas regionalmente ou
localmente e contribuem expressivamente, em tempos normais, para a economia de
seus municípios de domicílio. Em verdade, os artistas regionais são o baluarte de
culturas que tendem a se perder se não forem passadas adiante pelas gerações
atuais. Representam uma verdadeira riqueza histórica e nativa do Brasil.
Assim, este Projeto de Lei tem o objetivo de alterar a Lei Rouanet para
fomentar a produção de vídeos ao vivo, com interação popular via internet, para a
promoção da cultura brasileira em todas as regiões do país, nas linguagens de
audiovisual, circo, cultura popular, dança, música e teatro. Com a nossa proposta
terão acesso a esse recurso todas as classes de artistas e trabalhadores das artes,
como os compositores, os cantores, os bailarinos de todas as danças, os artistas de
1https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/mapa-coronavirus/?_ga=2.40333802.

997242787.1586982871-2c980c99-338e-902f-bf5a-4fa53ef7e2be#/mundo/
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circo, os cantores, os músicos, os produtores, os diretores, os coreógrafos, os atores,
os assistentes de produção, os técnicos de som, os técnicos de vídeo, os
trabalhadores da cenografia, os figurinistas, enfim todos os trabalhadores envolvidos
no processo e na apresentação da arte poderão inscrever seus projetos para
pleitearem o incentivo para as lives, esses vídeos ao vivo tão populares na internet
atualmente.2
Esta medida beneficiará diretamente toda a cadeia produtiva da cultura,
a saber os produtores, os artistas, os técnicos, a crítica especializada, enfim, todos os
trabalhadores do suporte acadêmico-cultural. Os artistas que trabalham em bares,
restaurantes, teatros, grupos folclóricos e culturais e todo o pessoal de produção estão
em situação de vulnerabilidade econômica, tendo em vista que o auxílio emergencial
ainda não chegou às contas de milhões de brasileiros e que gastos como moradia não
tiveram abatimentos nos valores mensais a serem pagos.
Nossa intenção com esta proposição é fortalecer a cultura brasileira na
mídia mais popular dos tempos atuais, que são as redes sociais, e apoiar a cadeia
produtiva da cultura em todas as regiões. As ações culturais relativas ao calendário
turístico de atividades, as tradições históricas e culturais poderão, mais do que nunca,
ser apreciadas em qualquer lugar do mundo, o que incentivará o turismo após o
término da pandemia e gerará um acervo histórico das manifestações culturais do
povo brasileiro. O formato das lives tende a se prolongar pelo tempo e assim a
previsão deste incentivo na Lei Rouanet será um marco para a modernização e
divulgação das manifestações regionais culturais do nosso país.
O tema chegou até nosso gabinete por intermédio do Deputado
Estadual Claudiano Martins Filho e do Sr. Claudio Noam, artista e compositor, que
receberam o pleito mais do que justo dos artistas e trabalhadores da cultura, que
relataram a situação penosa que estão vivendo durante a pandemia de COVID-19.
Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, em 12 de maio de 2020.

Deputado EDUARDO DA FONTE
PP/PE
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
2

https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-mundo-e-uma-live/
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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. 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 pela Medida
Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001, em vigor a partir de 1/1/2007)
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:
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:
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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 equitativa 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;
.......................................................................................................................................................
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 pela 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 pela 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 pela Lei nº 9.874, de
23/11/1999, e com redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
a) artes cênicas; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999, e com redação
dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Alínea acrescida pela Lei nº
9.874, de 23/11/1999, e com redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
c) música erudita ou instrumental; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.874, de
23/11/1999, e com redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
d) exposições de artes visuais; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.874, de 23/11/1999,
e com redação dada pela Medida Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
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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 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 pela Medida
Provisória nº 2228-1, de 6/9/2001)
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Alínea acrescida 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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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