IN3 Art 8o Inc I - RELATÓRIO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório sobre taxas de administração praticados nos diferentes campos de atuação da
Associação, proporcionais aos custos de suas atividades de cobrança e distribuição, por
tipo de usuário.
Exercício 2020.
• Campo de atuação: Execução Pública Musical
• Taxa de Administração praticada exercício 2020: É proveniente do repasse advindo da
conta correspondente a 5% da arrecadação bruta realizada pelo ECAD.
• Proporcionalidade Arrecadação x Custos de atividades:
A taxa de administração da Associação se origina e refere-se também sobre a cobrança
de direitos autorais e os que lhes são conexos, pela utilização de repertório utilizado pelos
diferentes usuários, sob a administração desta entidade a título de execução pública
musical em território nacional e estrangeiro. O Campo de atuação desta entidade
restringe-se a Direitos de Execução Pública Musical. A taxa de administração nacional
advém de 5% (cinco por cento) do valor arrecadado pelo ente arrecadador devidamente
habilitado (ECAD), e, de 15% (quinze por cento), pela arrecadação oriunda das associações
estrangeiras.
As Associações habilitadas para o exercício da cobrança de direitos autorais e os que lhes
são conexos provenientes da execução pública musical, fazem jus à participação no
percentual societário, por ocasião do repertório sob sua administração ser arrecadado
pelo ente arrecadador e distribuído para a Associação. No caso em tela, o percentual é
composto pela totalidade na participação em diversos segmentos de arrecadação dos
usuários que totalizam, ao final, um valor único que se denomina “percentual Societário”
que compõe a receita de administração da Associação. Proporcionalidade nos diferentes
campos de atuação. Independentemente do tipo de usuário o percentual cobrado para
fins de administração é o mesmo, respeitando o que determina a LDA. Há de se ressaltar
que dependendo do segmento em que a Associação detiver repertório mais presente,
expressivo e contínuo, considerando a sazonalidade do calendário de Distribuição do ente
arrecadador e das Associações, as receitas por “tipo de usuário” variam mês a mês, ano a
ano.
Cada segmento de arrecadação que gera uma cobrança, também gera despesa para a
Associação. Os segmentos em que a ASSIM arrecadou em 2020 foram: (em ordem
alfabética): 1- Carnaval, 2- Casas de Festas e Diversão, 3- Cinema, 4- Festa Junina, 5-

IN3 Art 8o Inc I - RELATÓRIO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Música ao Vivo, 6- Rádios, 7- Direitos Gerais (Usuários gerais), 8- Serviços Digitais
Streaming, 9- Sonorização ambiental, 10- Shows, 11- Tv aberta, 12- Tv Fechada.
O custo das atividades da entidade, correspondem e são previstos pelas expectativas de
receitas advindas das arrecadações por tipo de usuário quando da elaboração do
orçamento, e, compõem a base de cálculo para as atribuições das despesas da entidade
no exercício, considerando ainda as demais receitas previstas.
Cada tipo de usuário, quando da utilização do repertório da ASSIM, contribui na mesma
proporção percentual, embora com valores diferentes uns dos outros, devido à
Associação ter participação de repertório diferente para cada tipo de usuário. A relação
de proporcionalidade de custo das atividades X Valor arrecadado X valor de despesas de
administração será sempre sazonal e variável para cada exercício.
Tabela de arrecadação participação titulares por segmento/Tipo de usuário nos
exercícios 2019 e 2020 da ASSIM:

Para dar suporte à análise quanto ao cumprimento dessa exigência, apresentamos abaixo
excerto da NOTA TÉCNICA Nº 17 /2020, relativa ao PROCESSO N271000.034742/2019-03,
que em seus itens 30 a 33, ratificou o entendimento desta Secretaria acerca do
cumprimento desta exigência para a ASSIM no exercício anterior.
A análise foi feita pela Coordenação Geral de Fiscalização, Combate à Pirataria e Tráfico de
Bens Culturais, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, assinada em 27
de Julho de 2020, e determina que as informações prestadas pela ASSIM sejam analisadas
em conjunto com as informações prestadas pelo ente arrecadador (ECAD).
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Destaque-se o item 32 e 33 sobre essa recomendação:

FIM DESTE DOCUMENTO.

