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Fontes de fomento – abril/2019 
Arquivo Público do Estado de São Paulo – Centro de Assistência aos Municípios 

Divulgação de fontes de financiamento voltadas para os municípios 

 

O Centro de Assistência aos Municípios (CAM) do Departamento de Gestão do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo tem como missão oferecer assistência 
técnica aos municípios, no que diz respeito à gestão documental, institucionalização de 
arquivos públicos municipais (tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo), 
regulamentação da Lei de Acesso à Informação, dentre outros assuntos do interesse dos 
gestores municipais referentes aos arquivos públicos. Tem sido uma prática desse Centro 
(o CAM), de informar os municípios a respeito de fontes de fomento ou de financiamento 
não somente para a reforma de arquivos públicos e até a construção dos mesmos; mas, 
também, para a compra de equipamentos e modernização de laboratórios. Não há 
garantias de que a verba necessária para a realização de um determinado projeto por meio 
de convênio seja aprovada; mas é importante tentar seguindo os procedimentos que essas 
próprias instituições de fomento (voltadas para isso mesmo) fornecem. Para tanto, 
sugerimos que os gestores municipais entrem em contato com o atendimento das mesmas 
e verifiquem a possibilidade de obter o tipo de financiamento mais apropriado. 

 Cumpre diferenciar, antes de mais nada, entre empréstimo e financiamento. Com 
o primeiro, o beneficiário pode fazer o que bem entende com o dinheiro; no segundo caso, 
não. Faz-se necessário cumprir as etapas do projeto proposto tal como foi aprovado. 
Também caberia dizer algumas palavras a respeito do financiamento que exige uma 
contrapartida do beneficiário e aquele financiamento que é chamado de “a fundo 
perdido”: as fontes de fomento/financiamento que selecionamos possuem ambas 
modalidades. O que fizemos foi apenas reuni-las em um só lugar para facilitar a 
divulgação das mesmas (multiplicação das informações). Para maiores informações será 
preciso consultar o sítio eletrônico da respectiva instituição e/ou entrar em contato com 
aquelas que sejam mais apropriadas. 

Os quadros sinópticos que publicamos aqui apresentam as principais fontes de 
financiamento das quais os municípios podem se beneficiar. Muitas delas são ainda pouco 
exploradas e os financiamentos acabam sendo voltados para obras públicas mais 
prementes como as de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico, construção de 
pontes de pequeno porte, reforma de praças públicas, dentre outras). Entretanto, esses 
recursos podem ser solicitados para fins diversos como o de restauração, reformas de 
edifícios e até a construção dos mesmos. Esses financiamentos, encontram-se na área 
denominada de Infraestutura. Quando um projeto prevê a utilização de recursos em 
investimentos que necessitam ser diversificados porque visam a questão social, urbana e 
ecológica como um todo e as ações aí desenvolvidas como necessariamente sustentáveis, 
a área mais adequada é a Multissetorial/ Plurissetorial, cuja linha de financiamento é 
voltada para a solução de problemas que necessitam de uma articulação planejada por 
setores variados. 

Há, ainda, outras áreas que podem ser mais adequadas para a realização dos 
projetos propostos, de acordo com as necessidades municipais. 
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Nestes quadros, temos as seguintes divisões: a primeira (no alto do quadro) diz 
respeito à área relativa ao programa/ fonte de fomento/financiamento que é a mais geral. 
No primeiro quadro, temos as seguintes áreas, respectivamente: políticas públicas, 
infraestrutura, multissetorial e interesses e direitos difusos; e, no segundo quadro, apenas 
uma única grande área que é a da cultura, por ser a mais extensa das áreas de 
financiamento da atualidade (e esse quadro foi elaborado justamente por merecer 
destaque a maior área em que se encontram fontes de financiamento e incentivos fiscais 
como o da Lei Rouanet, no âmbito nacional.  

No Estado de São Paulo, temos a exclusividade das várias linhas de financiamento 
do Proac da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A linha 
“ProAC Expresso Editais” é sazonal e a duração e objetivos são estabelecidos em edital. 
Já a linha “ProAC Expresso Editais ICMS” é permanente e possui orientações 
diferenciadas.  

Com exceção de duas instituições que são estrangeiras (Ministério de Cultura de 
España e Center for Research Libraries), as demais instituições estão vinculadas ao 
Ministério da Cidadania e à sua Secretaria Especial da Cultura; e, também, ao Ministério 
da Economia: Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e a bancos federais como o 
BNDES e a Caixa Econômica Federal. 

As demais divisões (do alto a baixo dos quadros) são, por assim dizer, as mesmas 
em ambos os quadros. A primeira é a da Instituição em que o nome do programa/linha de 
fomento é apresentado, assim como o órgão/instituição ao qual pertence; logo abaixo (em 
O que é), temos, a princípio, uma sucinta definição da linha de financiamento e, quando 
for o caso, a legislação que instituiu o programa e/ou uma sucinta explanação histórica 
do seu surgimento; em Finalidade, os objetivos/ diretrizes do programa anunciado, aos 
quais o mesmo se destina e, ainda, a área de atuação descrita com mais detalhes; em 
Exemplos de Projetos Aprovados podem ser verificados alguns projetos aprovados que 
obtiveram financiamento das instituições elencadas (selecionamos, preferencialmente, 
projetos de municípios paulistas). Em Contatos, temos endereços, telefones, e-mails; e, 
finalmente, em Sítio Eletrônico, a página eletrônica da respectiva instituição com 
informações mais completas sobre a linha de fomento/ financiamento. 

De algumas fontes de fomento, como pode ser verificado, obtivemos alguns 
exemplos de projetos aprovados que foram colocados nesses quadros por serem mais 
diretamente relacionados com o beneficiamento de instituições arquivísticas municipais; 
assim como outras instituições assemelhadas, como bibliotecas, museus e institutos. 

Como novidade, temos na área de cultura este ano o programa ProAC Municípios 
com inscrições abertas para prefeituras interessadas que poderão inscrever seus projetos 
no período de 20 de abril a 24 de maio. Já o Programa Cultura Viva - Estado de São Paulo, 
celebrado em 24/12/2013 foi repactuado no ano de 2018, com nova vigência até 
31/12/2019 e se encontra em fase de seleção. 

O Matchfunding BNDES + Patrimônio Cultural também é um outro programa 
novo de financiamentos na área de cultura. 
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O Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD, do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), embora não seja um 
programa novo, abriu processo seletivo recente para a escolha de projetos que visem à 
reparação de danos ao consumidor, meio ambiente, patrimônio e outros.  De acordo com 
notícia publicada no site da instituição em 19 de março: “o processo seletivo destina-se 
apenas a entes federais nesta primeira fase. Ainda neste semestre, serão convocadas 
instituições estaduais, municipais e organizações da sociedade civil.”. 

Muitos dos programas são oferecidos em editais publicados periodicamente e que 
pretendemos atualizá-los nas planilhas, de acordo com a inclusão e exclusão eventual das 
“linhas de fomento” dos quadros sinópticos. 

De modo algum tivemos a pretensão de apresentar a totalidade dessas “fontes de 
fomento ou financiamento”, mas aquelas que foram consideradas mais significativas no 
momento para o benefício dos municípios e de suas instituições arquivísticas. É possível 
até que muitas delas não venham ao encontro de muitas das expectativas e propósitos 
procurados e, por isso mesmo, recomendamos que este guia não substitua a consulta dos 
interessados às próprias instituições indicadas que, de fato, poderão orientar o caminho 
mais adequado para o financiamento de propostas. 

Os textos explicativos publicados nos quadros foram reproduzidos o mais 
fielmente possível das informações oficiais contidas nos sítios eletrônicos das instituições 
mencionadas, mas é possível que algumas informações não correspondam exatamente à 
realidade atual dessas instituições (públicas e privadas) de financiamento em virtude das 
constantes mudanças que ocorrem no cenário político, econômico e social do País e do 
Mundo e até mesmo em virtude de informações desatualizadas e não datadas existentes 
na Internet; o que não isenta aquele que procura o benefício de certificar-se das 
informações que dispomos diretamente com os órgãos competentes. 

O que procuramos apresentar aqui é apenas o “caminho das pedras” para poder 
melhor orientar os municípios. Os quadros contêm dados para que os municípios possam 
obter o material de apoio dessas próprias agências financiadoras e a devida orientação 
para saber o que as linhas de financiamento podem cobrir (principalmente no que diz 
respeito aos interesses dos municípios e às suas instituições arquivísticas: como 
implantação, reforma, restauro, compra e modernização de equipamentos). 
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