


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; APOIAR, VALORIZAR E
DIFUNDIR AS MANIFESTAÇÕES
ARTÍSTICAS BRASILEIRAS; PROTEGER
NOSSAS EXPRESSÕES CULTURAIS E
PRESERVAR O PATRIMÔNIO; ALÉM DE
ESTIMULAR A PRODUÇÃO CULTURAL
COMO GERADORA DE RENDA,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO PARA
O PAÍS. 

PROJETOS
APROVADOS NA LEI

DE INCENTIVO A
CULTURA PODEM 

 RECEBER DOAÇÕES
OU PATROCÍNIOS DE

PESSOAS FÍSICAS
PAGANTES DO

IMPOSTO DE RENDA E
PESSOAS JURÍDICAS

PARTICIPES DO
LUCRO REAL.



APRESENTO O PROJETO

REVITALIZAÇÃO DO
CENTRO CULTURAL 
BRASIL ESTADOS UNIDOS[ ]

QUE TEM COMO PROPONENTE

CENTRO CULTURAL 
BRASIL ESTADOS UNIDOS

 

O Centro Cultural Brasil Estados Unidos, por mais que
ainda não conste em seu CNPJ atividades diretamente
relacionadas a um Museu, tem seu reconhecimento na
cidade e região como tal, pois abriga o Museu de Artes
Carlos Ayres. O espaço é diretamente  e efetivamente
museológico, uma vez que passou a ser de importância e
destaque por seu acervo, que congrega artistas nacionais
e internacionais, contendo telas de valor inestimável e de
pinturas da arquitetura de várias cidades do país e,
principalmente de Itapetininga. Conta assim um pouco de
seu próprio passado. 

O prédio atualmente também abriga o Instituto Histórico
Geográfico e Genealógico de Itapetininga, a Academia
Itapetiningana de Letras, bibliotecas com algumas edições
de livros raros, e outras atividades culturais como teatro,
desenho, aulas de inglês e ballet.



Adequar e organizar um espaço literário e artístico através da
revitalização do espaço

Integrar educação e cultura junto a atividades para
aperfeiçoamento do conhecimento; 

Realizar uma ação formativa para alunos, professores e
gestores da educação em ambientes escolares na cidade de
Itapetininga Sorocaba, condizentes a Contrapartida Social.

Promover aulas de teatro e línguas (inglês e espanhol). 

Proporcionar acesso gratuito a bens e projetos culturais; 

O presente projeto trata da revitalização de espaço que preza e
incentiva a busca por conhecimento literário, artístico e cultural,
além de serviços e bens sociais oferecidos pela Academia
Itapetiningana de Letras a toda a comunidade de Itapetininga e
região, 

O projeto objetiva:

[REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
CULTURAL BRASIL ESTADOS
UNIDOS



CENTRO CULTURAL BRASIL
ESTADOS UNIDOS[
       O Centro Cultural Brasil Estados Unidos nasceu de um sonho de Maria Aparecida de Camargo Prestes para ministrar aulas
de inglês na cidade de Itapetininga, que em em 14 de março de 1948 preside uma reunião criando estatutariamente o centro.
Mulher de seu tempo e visionária, preparou a juventude para o futuro, uma vez que a cidade não dispunha de aulas desse
idioma. 

        Com muito sacrifício e dedicação, conseguiu verba do consulado americano para a construção do prédio que hoje abriga o
museu. Construído em três etapas e finalizado décadas após a criação do Centro, a sede abrigou aulas de inglês e a partir de
1980 com a finalização da construção, instala-se o Museu, inicialmente chamado “Museu de Arte Presidente Kennedy”. Com o
passar do tempo e com a iniciativa de Antônio Arthur de Castro Rodrigues passa a ter mostras de arte em seu interior sob a
condição dos artistas expositores doarem uma obra. Conta hoje com aproximadamente 250 telas de diversos artistas nacionais e
estrangeiros consagrados em seu acervo, além de mosaicos de Serafino Faro e estatuas de Alfredo Oliani. Com a morte de
Carlos Ayres, um de seus criadores, o Museu é rebatizado, passando a levar seu nome como forma de homenagem.       

      Atualmente o prédio abriga o Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapetininga, a Academia Itapetiningana de
Letras, bibliotecas com livros raros, cursos de Inglês, desenho, teatro e Ballet, fatos que nos remetem a Lei de Incentivo á
Cultura para a revitalização desse espaço que em sua historicidade vem contribuindo para o desenvolvimento da cultura no país. 



[ INFORMAÇÕES DO
PATROCÍNIO

210701
VALOR (R$)

200.000,00
BANCO

001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA

0199-6
CONTA

71.485-2

PRONAC



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 26
da Lei e, neste caso, o percentual de restituição vai variar conforme a natureza do
apoio (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%.

[COMO PATROCINAR

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

4%

6%

ATÉ

ATÉ



[PESSOA 
FÍSICA [PESSOA 

JURÍDICA

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.

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.



Inserção do nome e marca do patrocinador
nas ações de divulgação do projeto.

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

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

[CONTRAPARTIDAS SOCIAS
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