




Sigla para o Programa Nacional de 
Apoio à Cultura que foi 
implementado pela Lei Rouanet com 
a finalidade de estimular a produção, 
a distribuição e o acesso aos 
produtos culturais, proteger e 
conservar o patrimônio histórico e 
artístico e promover a difusão da 
cultura brasileira e a diversidade 
regional. 
 
A FHH possui um projeto aprovado 
no PRONAC e que está em 
andamento. 

Criada em 1991, a Lei de 
Incentivo à Cultura, mais 
conhecida como a Lei Rouanet 
(8.313/91) é conhecida por sua 
política de incentivos fiscais para 
projetos e ações culturais. 
Por meio dela, cidadãos (pessoa 
física) e empresas (pessoa 
jurídica) podem aplicar nestes 
fins parte de seu Imposto de 
Renda devido.  

O Incentivo Fiscal, também chamado de Renúncia 
Fiscal ou Mecenato, é uma forma de estimular o 
apoio da iniciativa privada ao setor cultural.  
 
O proponente de uma proposta cultural aprovada 
pelo Ministério da Cultura (MinC), é autorizado a 
captar recursos junto a pessoas físicas pagadoras de 
Imposto de Renda (IR) ou empresas tributadas com 
base no lucro real visando a execução do projeto. 
 
Já o doador recebe um Recibo de Mecenato, que 
serve para a prestação de contas na Declaração de 
Imposto de Renda. 



   (2014-15) 

   (2016) 

Nosso acervo é composto por mais de  
25 mil itens que representam o período  
do final do século XIX até os dias atuais.  
Nossa memória remete à industrialização 
têxtil, à imigração alemã no Sul e ao DNA 
de marcas amadas pelos brasileiros. 
 
 
 

 

 



E entenda se você 
pode doar! 

Deposite na Conta 
Corrente da FHH

FHH emite seu recibo em  
Janeiro 2018, comprovação  

à Receita Federal 

o valor da doação é 
descontado do valor do 

imposto de renda

Na declaração do 
Imposto de Renda 

Abril de 2018  



* A calculadora simula uma operação real, porém o resultado pode apresentar variações no valor final. É importante consultar seu contador. 

** http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/simulador.asp 

***Aquelas que fazem declaração no modelo simplificado não podem se valer desse benefício. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/simulador.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/simulador.asp


 



 

Banco do Brasil 
Agência: 0095-7 
Conta Corrente: 27806-8 
 
Favorecido: 
Minc Pronac 152514 
Fundação Hermann Hering 
CNPJ: 82.639.147/0001-90 

a) Quando realizados diretamente no Banco do Brasil: 
     1º Identificador: Informar o CPF do doador; 
     2º Identificador: Utilizar o seguinte código: 2- Doação. 

 
b) Quando realizados em outra instituição financeira, por meio de DOC: 
      Informar no campo finalidade, o seguinte código: 20- Doações Lei Rouanet. 

 
c) Quando realizados em outra instituição financeira, por meio de TED:  
    Informar  no campo finalidade, o seguinte código: Cliente: finlddcli - 44 – Lei Rouanet -  Doação. 

 
d) Quando realizados em outra instituição financeira, por meio de TED  
     (em transferência realizada pelos próprios bancos): 
     Informar no campo finalidade, o seguinte código: ”Instituição: finlddif - 94 - Lei Rouanet – Doação” 



 

Banco do Brasil 
Agência: 0095-7 
Conta Corrente: 27806-8 
 
Favorecido: 
Minc Pronac 152514 
Fundação Hermann Hering 
CNPJ: 82.639.147/0001-90 
 
Contato: 
contato@fhh.org.br 
047 3321 3352 



 



Caso você realize outras doações que também 
permitam a doação do Imposto de Renda – 
como o FIA – Fundo para Infância e 
Adolescência; Lei do Esporte; por exemplo. 

. 

Ao invés do imposto ser pago integralmente 
para o Governo, um percentual 
determinado - limitado a 6%, para Pessoa 
Física e 4% para Jurídica - pode ser 
repassado ao Programa Nacional de 
Incentivo à Cultura (PRONAC). Desta 
maneira, o contribuinte pode acompanhar a 
aplicação dos recursos e demonstrar o seu 
comprometimento com as ações de 
responsabilidade social. 



As doações para o projeto 
de Implantação dos 

Espaços de Salvaguarda e 
Pesquisa do Museu Hering 

em 2015 foi de R$ 
35.000,00 e em 2016 de 
R$ 48.300,00. Em 2017 
queremos ir além, de 

mãos dadas com você.

 

O valor contribuiu 
parcialmente para a 
Liberação da rota de 
fuga às emergências 
no Centro de Memória 

 

 

Fechamento das salas, instalações 
elétricas e maquinários para o 
laboratório de conservação no andar 
térreo do Centro de Memória Ingo 
Hering. 

 





  

  

 

           
 





contato@fhh.org.br 
47 3321 3339 
 

 

amelia@fhh.org.br 
47 3321 3341 
47 98803-3169 (Whatsapp) 
 
 


