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Ministério da Cultura
.

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL
PORTARIA N° 10, DE 12 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Portaria 598, de 19 de março de 2015, publicada no DOU em 20 de março de 2015
na Seção 2, e em cumprimento ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454
de 13 de maio de 2002, resolve:
Art. 1º Tornar pública a relação dos projetos apoiados por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que tiveram suas prestações de contas aprovadas quanto ao aspecto financeiro e cumprimento do objeto no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, no § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no art.6º, I, da Portaria MinC nº 86, de 26 de agosto de 2014, conforme anexo I.
Art. 2º Tornar pública a relação dos projetos apoiados por meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que tiveram suas prestações de contas aprovadas com ressalvas no âmbito desta Secretaria, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, no § 1º do art. 20
da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 1991, e no art. 6º, II, c/c 4º da Portaria MinC nº 86, de 26 de agosto de 2014, conforme anexo II.
Art. 3º Informar que, nos termos do art. 83 da Instrução Normativa MinC nº 01, de 2013, cabe ao proponente emitir comprovantes em favor dos doadores ou patrocinadores, bem como manter o controle
documental das receitas e despesas do projeto pelo prazo de dez anos, contados da aprovação da prestação de contas, à disposição do MinC e dos órgãos de controle e fiscalização, caso seja instado a apresentá-las,
conforme previsto no art. 36 da Instrução Normativa RFB nº 1.131, de 21 de fevereiro de 2011.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROBERTO VIEIRA RIBEIRO
ANEXO I
PRONAC
03-0994

PROJETO
Curta às Seis Ano - 4

09-0899

Sul Cine

PROPONENTE
CPF/ CNPJ
RESUMO DO PROJETO
APROVADO
Circuito Espaço de Cine- 03.695.435/0001-96 O Projeto pretende dar continuidade pelo quarto ano consecutivo à exibição de filmes de 788.380,00
ma Ltda
curtas metragens, em 14 salas, com 96 filmes em cartaz, 364 sessões em cada sala,
totalizando 5.096 sessões durante o ano, com objetivo de fazer com que o curta-metragem
se torne um formato cinematográfico comum, como o longa-metragem.
Magma - Cultura, Turis- 06.126.184/0001-17 Realização de exibição de filmes visando levar o cinema nacional de encontro ao público, 257.785,00
mo e Eventos Ltda
na região sul do país, na periferia das cidades onde o acesso á cultura é limitado quando não
totalmente nulo devido à falta de opções disponíveis e ao elevado custo dos ingressos, no
período entre 10/07/09 a 07/12/09.

CAPTADO
788.380,00
252.785,00

ANEXO II
PRONAC
PROJETO
PROPONENTE
CPF/ CNPJ
RESUMO DO PROJETO
APROVADO
09-2685 IV Mostra Internacional de
Pacta Consultoria
07.717.016/0001-69 A 4ª edição da Mostra será realizada no Cine Brasília, nos dias 27 a 29 de novembro de 311.157,00
Curtas para as Relações In2009, com o tema Diversidade Étnica, a fim de apresentar retratos do seres humanos na
ternacionais Os Diferentes
convivência com o diverso.
Olhares do Mundo
07-9744
DVD 25 Anos de Rock Planmusic Entretenimento 07.072.702/0001-20 Produção de um DVD, média metragem, com a duração de 60 minutos, com registro de 444.730,00
Ltda
apresentação das bandas Paralamas do Sucesso e Titãs em seis capitais, numa celebração aos
25 anos do rock brasileiro geração 80.
09-0451 Vamos Tomar Um Chá no Adriana Almeida do Car036.051.826-58
Realização de sessão fechada de cinema, seguida de palestra sobre o filme exibido e um bate 143.161,00
Cinema? Cinema para a
mo
papo sobre diversos assuntos (cultura, lazer, saúde, qualidade de vida) para o público da
Terceira Idade - Ano II
terceira idade (acima de 60 anos). Após a sessão de cinema, haverá ainda um chá para o
público presente, com o propósito de promover interação entre as pessoas.
09-7848
14º FAM - Florianópolis Associação Cultural Pan- 02.502.152/0001-18 Será realizado o Festival Audiovisual Mercosul com as Mostras de Curtas e Longas Me- 257.300,00
Audiovisual Mercosul vision
tragens, Infanto-Juvenil, Extra-FAM Digital e DOC FAM, com o objetivo de contribuir para
FAM2010
a difusão das diversas cinematografias, principalmente a brasileira.
07-8966
Rio e Eu (O)
Diego de Mello Rego
036.469.159-00
Produção de um filme, média metragem, com a duração de 18 minutos, intitulado O RIO E 302.203,00
Lopes
EU, que é o primeiro de um cineasta para compor outros trabalhos do gênero.
08-1961 Portal Literal Colaborativo Conspiracao Filmes S.A. 02.020.661/0001-04 Reformulação do Portal Literal em parceria com o grupo Overmundo, tornando-o mais 758.302,08
2008
dinâmico, assumindo o papel pioneiro de agregador e difusor na internet da nova produção
literária nacional.
06-9940
Menino que Plantava InNeoplastique Entreteni- 08.296.780/0001-70 Produção de um filme de curta metragem em animação, com a duração de 13 minutos,
60.000,00
vernos (O)
mento Ltda
captado em 35mm, sobre um menino solitário e as verdades que ele cria pra vencer seus
medos e aflições.
04-4888 Festival de Cinema e Meio Raiz Produções Cinema- 44.154.342/0001-31 Realização de exibição de filmes brasileiros independentes, durante cinco dias, tendo como 149.243,00
Ambiente de Guararema
tográficas Ltda
principal objetivo desenvolver programas de valorização cultural, em especial de atividades
(1º)
ligadas ao cinema.
08-1738
Ludmilo, my baby
Faro Multimídia Ltda
02.983.784/0001-40 Produzir um curta metragem captado em HD e finalizado em 35 mm, de 15 minutos de 155.100,00
duração, que retrata uma Copacabana com seus desníveis sociais onde três personagens
convivem : Ludmilo, um jovem assistente de enfermagem que sonha em estrelar um show
de transformismo; sua mãe; e um malandro que vive dando golpes nos dois.
05-5327
11º Festival Brasileiro de
Fundação Euclides da
03.438.229/0001-09 Realização da 11ª edição do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, consolidado como 345.112,00
Cinema Universitário
Cunha de Apoio Instituo principal evento no Brasil, totalmente voltado para o audiovisual produzido nas unicional à UFF
versidades brasileiras e estrangeiras, que se realizará entre 22 de maio e 04 de junho de
2006, contendo mostras competitivas, informativas oficinas, debates e encontros.
05-4354
Ver Ciência 2005 Ano 11 Mediatech Projetos e Em- 72.343.460/0001-23 Exibição gratuita de filmes e vídeos científicos e tecnológicos através da TV MEC, TV 357.283,00
preendimentos Educaciocultura, WEB TV e em circuito de 35 cidades do país.
nais Limitada
07-8865
Animal Menor (Um)
Pedro Marques Harres
007.495.090-82
Produção de um filme, média-metragem, com a duração de 28 minutos, captado em HD e 105.153,94
finalizado para mídias digitais, com excelência de qualidade técnica e artística.

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA
PORTARIA Nº 22, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria
nº 354, de 18 de fevereiro de 2015 e o art. 4º da Portaria nº 120, de
30 de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s)
no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei
n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de
23 de novembro de 1999.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS BEYRODT PAIVA NETO
ANEXO I
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 )
158273 - BRASIL, RIQUEZA DAS RAÇAS!
Franciele Reis de Oliveira

CNPJ/CPF: 003.954.460-58
Processo: 01400062180201568
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 65.120,00
Prazo de Captação: 15/01/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Montagem e realização de tres apresentações do espetáculo BRASIL, RIQUEZA DAS RAÇAS, inspirado na história da colinização e da missigenação das raças. Repertório de 20 coreogfrafias em diversos gêneros para cerca de 60
bilarinos na faixa dos 4 aos 30 anos, todos amadores, alunos do Ballet
Studio Florianópolis.
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 )
154266 - + Música pra você
Movimento Eventos Culturais e Esportivos Ltda.
CNPJ/CPF: 04.057.412/0001-19
Processo: 01400044863201533
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 620.035,96
Prazo de Captação: 15/01/2016 à 20/12/2016
Resumo do Projeto: Esta proposta consiste na realização de
oito apresentações de música, na cidade do Rio de Janeiro, sendo
duas apresentações com artistas de renome nacional e seis apresentações instrumentais de artistas em início de carreira. As apresentações terão acesso gratuito e farão parte da programação do
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CAPTADO
120.000,00
100.000,00
143.161,00
165.000,00
210.000,00
160.000,00
60.000,00
42.000,00
107.020,00
199.673,80
250.000,00
80.000,00

projeto "+ Rio Pra Você" que visa disseminar o conceito de acessibilidade nas áreas de lazer da cidade do Rio de Janeiro.
ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 )
159435 - casinha de livros segunda edição
CEC BRASIL CULTURA ESPORTE E CIDADANIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 12.353.620/0001-93
Processo: 01400069898201585
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 639.639,00
Prazo de Captação: 15/01/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Trata-se da segunda versão do projeto
Casinha de Livros Pronac 12/7434, cuja prestação de contasjá foi
encaminhada a ese Ministério. Trata-se de instalação, em entidades
voltadas para o desenvolvimento de atividades culturais, de bibliotecas construídas com material reciclado, simulando uma casinha,
juntamente com acervo de 500 livros de literatura geral, nacional e
estrangeira. Início 1/2/2016. Encerramento: 31/12/2916.
159648 - No reino encantado dos Orixás
Cláudia Coelho de Meneses
CNPJ/CPF: 030.352.957-19
Processo: 01400070155201558
Cidade: Teresópolis - RJ;
Valor Aprovado: R$ 123.700,00
Prazo de Captação: 15/01/2016 à 31/12/2016
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