
PASSO A PASSO – Programa de Incentivo à Cultura (PIC) no SAT 

 

Base normativa: Portaria SEF N° 464/2021. Disponível em: 

https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2021/port_21_464.htm  

 

Em resumo, os passos no sistema SAT são os seguintes: 

1. Habilitar-se no projeto utilizando a aplicação CCPC – Solicitação de Habilitação como 

Incentivador no botão “+Incluir”. 

 

*Não é possível se habilitar mais de uma vez para o mesmo projeto e o valor de participação e 

forma de repasse não poderão ser alterados. 

 

2. Declarar transferência realizada para o projeto utilizando a aplicação CCPC - Declaração das 

Transferência Bancário pelo Incentivador. 

2.1. Buscar transações desejadas e clicar em incluir transação. 

 

 

 

 

 

https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2021/port_21_464.htm


2.2. Preencher os dados da transação, anexar o comprovante e Salvar. 

*A conta bancária deve ser a mesma indicada nas informações do projeto. Caso não haja 

informação de conta bancária, deverá ser feito contato com a Fundação Catarinense de Cultura 

para que seja informada no sistema. 

 

 

3. Emitir DCIP na aplicação CCPC – Emissão de DCIP de Crédito Presumido de Incentivo à 

Cultura. 

3.1 Preencher a Inscrição Estadual e Buscar. 

 

 

 

 



 

3.2. Emitir DCIP. 

 

 

3.3 Confirmar Emissão de DCIP.  

*Só será possível se houver saldo no mês. O saldo é sempre relativo até, no máximo, o declarado 

para transferências até o dia 09 de cada mês. Transferências realizadas a partir do dia 10 

poderão ser aproveitadas em DCIP do mês seguinte. 

 

 

3.4. A lista de DCIPs geradas e suas situações serão exibidas. 

 

*Estes serão os dados informados na DIME e EFD do contribuinte. 

I – relativamente à DIME, deverá informar a autorização de apropriação do crédito presumido no Quadro 

46, indicando a origem 14, observadas as demais normas de preenchimento aplicáveis. 

II - relativamente à EFD, deverá lançar o valor do crédito presumido apropriado utilizando o ajuste de 

crédito SC020089 da Tabela A do Anexo I da Portaria SEF nº 377, de 28 de novembro de 2019, informando 

o número da autorização no registro E112 


