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APOIAR,
VALORIZAR 
E FUNDIR 

A Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 
instituiu o programa nacional de apoio 
à cultura (pronac) com o objetivo de 
ampliar o acesso à cultura e a produção 
cultural em todas as regiões; 

as manifestações artísticas brasileiras; 
proteger nossas expressões culturais e 
preservar o patrimônio; além de 
estimular a produção cultural como 
geradora de renda, emprego 



Propõe-se desenvolver aplicativo digital 
gratuito, para telefones e tablets, que 
interaja e leve o conhecimento acerca de 
bens culturais existentes no Brasil. O 
público terá a oportunidade de interagir 
com o aplicativo para conhecer os 
produtos culturais existentes na cidade 
bem como terá a disposição, dados de 
acesso (mapa) até o local. A proposta visa 
ainda a realização de ações educativas 
(palestras) com estudantes e professores 
da Rede Pública de Ensino.
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A P R E S E N T O O P R O J E T O



Ampliar o acesso desse acervo e contribuir 
para sua preservação. 
Realizar 2 ações formativas (palestra) para 
estudantes e professores da Rede Pública de 
Ensino atinente a Contrapartida Social, com o 
tema "o uso da tecnologia como ferramenta de 
disseminação de produtos culturais".

Desenvolver 01 (um) aplicativo digital e 
gratuito;
Levar conhecimento acerca de bens culturais 
existentes nos Espaços Públicos pré-definidos 
para o aplicativo;
Selecionar,  organizar  e  digita l izar  a 
documentação que irá para o aplicativo de 10 
Espaços Públicos;
Disponibilizar todo o conteúdo dos Espaços 
Públ icos definidos em mídia  digita l ;
Produzir um material de pesquisa com 
conteúdo artístico e histórico; 

Desenvolver 1 (um) aplicativo digital, gratuito, 
que poderá ser acessado por celulares, tablets 
e computadores. A produção desse material 
possibilitará maior alcance de público, 
ampliando e democratizando o acesso, uma 
vez que essa ferramenta poderá viabilizar a 
visualização dos espaços públicos escolhidos 
a qualquer pessoa que tiver acesso à internet 
pelo Brasil e pelo mundo. 

EXPLORA 
SP

Objetivo Geral

ObjEtivoS 
ESPECIFICOS



INFORMAÇÕES
DO PATROCÍNIO

PRONAC

211559 
VALOR

R$ 199.267,20 
BANCO

001 - BANCO
DO BRASIL
AGÊNCIA

4306-0 
CONTA

16.875-0



PESSOA FISICA

O Investidor deve transferir o valor desejado (até 4% 
do imposto devido) para a conta bancária específica 
do Projeto aprovado até o último dia útil do ano 
corrente.  Após o depósito,  o proponente 
responsável pelo projeto irá emitir um recibo e 
enviará ao patrocinador, sendo que este recibo, 
servirá de comprovante para que a renúncia fiscal de 
efetue no próximo exercício. O ressarcimento do 
patrocínio feito ocorrerá no ano seguinte, na forma 
de abatimento do valor do Imposto de Renda a 
pagar.

PESSOA JURIDICA
Há duas formas de financiar um projeto: por meio de 
doação ou de patrocínio. A DOAÇÃO é um repasse 
sem retorno de imagem para o incentivador. É um 
apoio que resulta apenas da decisão de aplicar 
parcela do imposto de renda devido em um projeto 
cultural para o qual a Pessoa ou empresa queira 
contribuir. O PATROCÍNIO é um repasse com retorno 
de imagem. Além de viabilizar a realização de um 
projeto, o patrocinador se beneficia de estratégias 
de comunicação, assinando o patrocínio com sua 
marca e inserindo sua imagem associada ao projeto 
selecionado, conforme Artigo 23, da Lei 8.313/91.



COMO
PATROCINAR

ATÉ6%
PESSOA FÍSICA

Há duas formas de financiar um projeto: por meio de 
doação ou de patrocínio. A DOAÇÃO é um repasse sem 
retorno de imagem para o incentivador. É um apoio que 
resulta apenas da decisão de aplicar parcela do imposto 
de renda devido em um projeto cultural para o qual a 
pessoa ou empresa queira contribuir. O PATROCÍNIO é 
um repasse com retorno de imagem. Além de viabilizar a 
realização de um projeto, o patrocinador se beneficia de 
estratégias de comunicação, assinando o patrocínio com 
sua marca e inserindo sua imagem associada ao projeto 
selecionado, conforme Artigo 23, da Lei 8.313/91. Ao 
escolher o projeto que será apoiado, o apoiador precisa 
estar atento às faixas de renúncia. 

Os projetos podem ser enquadrados no Artigo 18 da Lei 
8.313/91, que permite restituição de 100% do valor 
financiado dentro do limite de 6% ou 4% do imposto 
devido, ou podem estar enquadrados no Artigo 26da Lei 
e, neste caso, o percentual de restituição vai variar 
conforme a natureza d oapoio (doação ou patrocínio) e o 
tipo de pessoa (física ou jurídica)
Qualquer pessoa física que tenha imposto de renda a 
declarar ou pessoa jurídica tributada pelo lucro real pode 
financiar projetos culturais utilizando o mecanismo da Lei 
de Incentivo à Cultura, sendo que as pessoas físicas 
podem direcionar 6% do imposto devido e as jurídicas, 
4%.

4%T ATÉ
PESSOA JURÍDICA

T



CONTRA
PARTIDAS

Aplicação da marca 
dos patrocinadores no 
material gerado pelo 
projeto, distribuido a 
população por meio 
dos objetos culturais a 
serem produzidos 

Vinculação de nome e 
marca do 
patrocinador em todas 
as ações de 
desenvolvimento 
cultural regional 
ligadas ao projeto. 

Realização de ação 
formativa para alunos, 
professores e gestores 
da educação em 
ambientes escolares. 



(11)  9 8061-4377 SIMONINI SOFTWARE LTDA


