
Convidamos você a participar da 

DESTINE O ICMS DE SUA EMPRESA PARA O PROJETO

Centro Cultural Club Jaboticabal

transformação
da nossa cidade



Sobre o Projeto

Projeto de incentivo fiscal 
Centro Cultural Club Jaboticabal
Programa de Ação Cultural do Governo 
do Estado de São Paulo - Proac/ICMS – 
implementado pela Lei 
nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006.

Valor aprovado:
R$ 998.862,00 – publicação Diário oficial do Estado 
de São Paulo de 03 de junho de 2017

PROPONENTE:
CORPORAÇÃO MUSICAL GOMES E PUCCINI

Projeto: 
Código 22612

Data início:
02/05/2017

Data fim:
30/04/2018

Jaboticabal necessita e merece conquistar seu 
Centro Cultural em um espaço que viveu dias de 
glória.

Por isso, convidamos você, empresário, a participar 
da obra de revitalização do imóvel onde funcionou 
o Club Jaboticabal, de grande valor arquitetônico 
como um ímpar exemplar da arquitetura Art Decô.

Depois de restaurado, o Club Jaboticabal será sede 
de um novo Centro Cultural, aberto à comunidade.

Para que esse Projeto se 
transforme em realidade, doe 
parte do ICMS de sua empresa



Olhando para o futuro 
O Projeto:
1º Pavimento
O saguão de entrada com 95 m2, um Espaço de 
Exposições.
Salão posterior, com 86 m2, que funcionará como 
um Espaço Multiuso, para pequenas apresentações, 
ensaios, ou para palestras e cursos, funcionando 
como um auditório de 70 lugares com cadeiras 
empilháveis.

Área externa: os fundos e a lateral esquerda serão 
espaços dedicados para a circulação, dotados de 
escadas de saída de emergência e acesso de serviço, 
sendo que na lateral será feito um reforço estrutural, 
e na parte dos fundos, demolição e reconstrução da 
área da escada.

Sobre a escada serão construídos os sanitários para 
todo o complexo, com acesso pelo 2º pavimento. O 
Edifício será dotado de elevador.

Salas laterais ao saguão, serão utilizadas para 
a formação de uma biblioteca, com vocação 
para música, com arquivos para partituras, sala 
de ensaios, sala da administração e sanitários 
inclusivos, masculinos e femininos.

Acesso para cadeirantes será pelo corredor lateral.
 
2º pavimento
Restauração do salão principal
Instalação de auditório com 120 lugares e palco para 
pequenas apresentações com camarim.

No salão posterior será instalado um café bar 
com mesas e cadeiras, formando um espaço de 
convivência, que poderá se estender para a sacada 
lateral.

Sobre a Obra
A restauração manterá a configuração original 
do prédio, principalmente quanto à volumetria e 
fachada frontal.

As obras visam recuperar a condição original, 
dando novas condições de uso, adaptando 
a construção às novas exigência legais de 
acessibilidade e segurança.



DOE ICMS PARA O PROJETO  CENTRO 
CULTURAL JABOTICABAL

é 100% DEDUTÍVEL

Saiba como:

1º Passo para Doar
Para uma empresa poder 
usufruir como patrocinador 
do programas ProAC e PIE 
(Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte), deve ser feito o seu 
credenciamento no site da 
SEFAZ (Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo), 
o que vale para ambos. No 
início do mês seguinte ao do 
pedido, a SEFAZ verifica se a 
empresa cumpre os requisitos 
estabelecidos pela legislação, 
habilitando-a no sistema.
 

2º Passo para Doar
A partir desse momento, a em-
presa pode patrocinar projetos 
aprovados pelo ProAC e PIE, 
por meio do próprio sistema 
da SEFAZ, que calcula a cada 
mês os valores máximos de 
patrocínio que poderá ser 
aproveitado nos programas. 
A empresa “habilitada” emite 
boletos bancários via sistema 
da SEFAZ para patrocinar 
projetos culturais e/ou 
esportivos, aprovados no ProAC 
e no PIE, respectivamente, 
devendo pagar esses boletos 
até o último dia útil do mês.

3º Passo para Doar
Após o pagamento dos boletos 
bancários, a empresa pode 
escriturar 100% do valor 
investido nos projetos como 
crédito do ICMS referente 
àquele mês. Ou seja, no caso 
de investir 2% do valor do ICMS 
tributado em determinado 
mês em projetos aprovados 
no PROAC e PIE, a empresa 
terá que pagar apenas os 
98% restantes para a Fazenda 
referente ao mês em questão.

Cultura • Lei no. 12.268, de 20 de Fevereiro de 2006
Institui o Programa de Ação Cultural – PROAC, e dá 
providências correlatas.
 
Esporte • Lei no. 13.918, de 22 de Dezembro de 2009
Institui o Programa de Incentivo ao Esporte – PIE, e 
dá providências correlatas.
 
Funciona com o abatimento de 100% do valor 
incentivado até o limite de 6% do ICMS devido pela 
Pessoa Jurídica, sendo 3% para projetos Esportivos 
e 3% para Projetos Culturais.
 
Se uma empresa recolhe R$ 500 mil de ICMS por 
mês ao governo, poderá destinar R$ 15  mil para 
incentivar e patrocinar mensalmente o Projeto do  
Centro Cultural Club Jaboticabal, sendo projetos 
culturais e esportivos, obtendo as contrapartidas de 
exposição de um patrocínio normal.

A FCAV/Unesp, Câmpus de Jaboticabal, foi contemplada pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte mediante a 
renúncia fiscal com o valor de R$ 445.669,00 para a revitalização do Poliesportivo da instituição. As empresas 
que doaram 3% de seu ICMS para o Projeto Centro Cultural Club Jaboticabal também podem doar 3% no limite 
da Lei para o projeto de esportes. O valor doado é 100% dedutível do ICMS.



INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
 
Como fazer a escrituração dos boletos pagos referente aos projetos do PAC/PIE?
A prestação dos valores doados referentes ao PAC/PIE deve ser feita de acordo com:

a) Para os Projetos Culturais – Portaria CAT 59/2006, art. 5o;
b) Para os Projetos Esportivos – Portaria CAT 96/2010, art. 5o;

Concretizando a Doação
• Após o Credenciamento
• Entrar em / Aviso de Habilitação / Destinação (Boleto)
• Clicar em / Consultar Aviso de Habilitação
• Selecionar o mês e o ano em curso / Projeto Cultural – PAC/PROAC
• Clicar em / Consultar
• Irá mostrar se naquele mês a Empresa está ou não habilitada a emitir Boleto.
• Se habilitada, localizar / Código do Projeto (abaixo).

 
Código do Projeto:
22612

Projeto: 
Centro Cultural Club Jaboticabal

Proponente: 
Corporação Musical Gomes e Puccini
 
Quanto ao valor será definido pela SEFAZ
O vencimento do boleto será automático e sempre no último dia do mês
O valor recolhido será compensado na GIA do mês corrente em Outros Créditos Código 7.39
(valor destinado ao PAC Artigo 20, Anexo III do RICMS/00).

Atenção aos códigos de lançamento em GIA, no agrupamento “Crédito do Imposto - Outros Créditos”:
Programa Código na GIA • Ação Cultural – PAC 007.39 • Incentivo ao Esporte – PIE 007.42
No caso de não pagamento, não existe nenhum tipo de penalidade prevista. Apenas o contribuinte não 
poderá aproveitar os créditos a que teria direito, caso tivesse efetuado a doação ao projeto. Também 
não poderá lançar o valor do boleto na GIA, visto que não houve o desembolso.



Contato:
Rua São Sebastião, 179 - Centro - Jaboticabal-SP - CEP 14870-290
Telefone: (16) 3202-0315

O Club Jaboticabal foi fundado em 1922 pelas mesmas pessoas que em 1911 
fundaram o Jaboticabal Atlético.

Funcionando inicialmente num sobrado, na década de 40 instalou-se nesta sede, 
construída especialmente em estilo Art Decô, na Rua São Sebastião, 163, Centro, e 
que continuaria em atividade até a década de 1970. Com a morte ou afastamento 
de seus fundadores, o prédio acabou abandonado, e a prefeitura desapropriou o 
prédio em 2012. No entanto, devido à crônica falta de recursos, resolveu cedê-lo 
em 2016 para a Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Jaboticabal – 
ACIAJA, que recentemente firmou convênio com a Associação Recreativa “Gomes e 
Puccini”, cedendo a parte arquitetonicamente mais significativa para a implantação 
do Centro Cultural.

Diga não ao abandono de um dos edifícios 
mais importantes da nossa cidade

Contrapartida do projeto

A contrapartida será a utilização do espaço para a população nos 
eventos abertos, e preços especiais ou gratuidade para crianças e 
maiores de 60 anos.

A associação manterá cursos de iniciação e aprendizado de 
instrumentos musicais gratuitos, e a biblioteca será aberta ao 
público. Além disso, consideramos como contrapartida válida a 
preservação de um importante espaço da história arquitetônica e 
afetiva da cidade.


