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NÚCLEO FINANCEIRO – ProAC ICMS 

ORIENTAÇÕES 

 

Assuntos que devem ser tratados com o Núcleo Financeiro: 

 Recebimento do Termo de Compromisso  

 Cadastro do projeto no sistema da SEFAZ  

 Recebimento e análise dos pedidos de transferências de recursos 

 Recebimento dos pedidos de prorrogação do prazo de execução 

 Pedidos de transferências de saldos remanescentes para o Fundo 

Estadual da Cultura  

 Pedidos de transferências de saldos remanescentes entre projetos.  

Importante:  Ao enviar documentos para esse Núcleo, utilize sempre a 

etiqueta disponível no site:  

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/proac/EtiquetaNucleoFinanceiro.p

df 

 

Para a boa administração e realização do seu projeto, recomendamos: 
 

 Leitura atenta da Resolução SC nº 96, de 22/11/2011, bem como das 
demais informações referentes a todas as etapas do projeto, desde a fase 
de execução  do projeto até a prestação de contas, disponíveis na página do 
ProAC ICMS, no portal da Secretaria de Estado da Cultura, através do 
endereço eletrônico: http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/PAC 

 
 

 Envolvimento na realização do projeto desde o início, de um profissional 
regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (art. 22, §VIII, 
da Resolução SC nº 96,de 22/11/2011) 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/proac/EtiquetaNucleoFinanceiro.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/proac/EtiquetaNucleoFinanceiro.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/PAC
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Atenção: Abertura da conta  de livre movimentação do projeto e entrega 

do Termo de Compromisso  

 Ao receber o Termo de Compromisso compareça em qualquer agência do 
Banco do Brasil (no Estado de São Paulo) e abra somente a conta 
movimento do projeto. Informe ao seu gerente que não é mais permitido 
abrir duas contas. Os boletos são gerados e pagos numa conta única, 
centralizadora, em nome desta Secretaria.  

 

 Após abrir a conta movimento preencha os dados  bancários  na  2ª  
página  do Termo, junte à 1ª página  e entregue  as  vias  originais  no 
Proac-ICMS ,  via  protocolo.          

 

 Os campos destinados às testemunhas também devem ser preenchidos. 
Não se esqueça de ficar com uma cópia para controle. 

 

 Junto ao Termo de Compromisso, entregue também as cópias do contrato 
de abertura da conta movimento - 1ª e 2ª páginas (o contrato é um 
documento  emitido  pelo Banco do Brasil com as características da conta). 

 

 É procedimento do Banco do Brasil inativar a conta movimento quando a 
mesma permanece sem movimentação por 90 dias. Se isso acontecer, 
solicite via email ao Núcleo Financeiro o ofício de reativação. Não é 
permitido abrir nova conta. 

 
 
Na fase de captação solicitamos sua atenção para a seguinte 
recomendação: 

 Atualização do prazo de execução do projeto: Verifique a data-fim na 
proposta inicial e, antes do seu vencimento, envie, se houver 
necessidade, com ou sem captação, um pedido de prorrogação.  
Encaminhe um ofício assinado, a nova data-fim, justificativa e um novo 
cronograma de execução. 
 

Observação: O prazo de captação nunca se prorroga.  Será sempre o ano de 
aprovação até o último dia do ano subseqüente que ainda houver recurso 
(Resolução SC Nº 96, Seção III, Art. 19). 
 

Importante: Nunca informe ao seu patrocinador o número da sua conta 
movimento. O patrocinador deve seguir as orientações da Secretaria da 
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Fazenda – SEFAZ  quanto à emissão e pagamento dos boletos  via sistema de 
Incentivo a projetos do Posto Fiscal Eletrônico. 
 
Os boletos de patrocínio devem ser gerados e pagos dentro do mês, até o 
último dia útil. 
Valores pagos indevidamente e que não se caracterizam  como isenção fiscal , 

não podem ser  utilizados no projeto  e  devem ser devolvidos à empresa 

patrocinadora.  Caso isso ocorra entre em contato com o Núcleo Financeiro. 

Para maiores informações consulte também a legislação aplicável no portal da 
Secretaria de Estado da Fazenda no endereço eletrônico: 
http://pfe.fazenda.sp.gov.br/pac_info.shtm 
 
 

Transferências de Recursos – procedimentos: 

Para  consultar os aportes de valores efetuados ao projeto acesse o link 
https://www.fazenda.sp.gov.br/PAC/ConsultarBoletos/CPB.aspx 
 
 

 Lembre-se que, de acordo com o Art. 16, Resolução SC Nº 96, de 
22/11/2011, a 1ª transferência de recursos só pode ser efetuada quando os 
valores aportados atingirem 35% do valor global do projeto. 

 

 Para solicitar a 1ª transferência de recursos use o formulário padrão 
(disponível no site) e entregue via protocolo ou correios devidamente 
preenchido e assinado. 

 

 Ao receber a transferência de recursos realize a aplicação financeira de 
acordo com o Art. 17 da Resolução SC Nº 96 de 22/11/2011.Os 
rendimentos poderão ser utilizados em rubricas aprovadas desde que não 
ultrapasse o total aprovado. 
 

 A partir da 2ª transferência o formulário padrão pode ser enviado por email.  
 
 Importante: Aguarde o valor ser creditado. Os comprovantes de despesas 
(notas fiscais) só poderão ser emitidos depois que os recursos estiverem na 
conta movimento do projeto.  O Proac-ICMS não prevê reembolso.  
 

 Não é permitido efetuar outros tipos de depósitos na conta movimento.  
 

http://pfe.fazenda.sp.gov.br/pac_info.shtm
https://www.fazenda.sp.gov.br/PAC/ConsultarBoletos/CPB.aspx
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Saldos Remanescentes  
 

 Ao encerrar o projeto caso haja saldo remanescente que precise ser 
enviado ao Fundo Estadual da Cultura, entre em contato com o núcleo 
financeiro para solicitar informações.  (Atente para as determinações do Art. 
17, inciso 4) 

  
Transferência entre Projetos  

 

 A transferência de recursos financeiros entre projetos é permitida quando, 
cumpridos os demais requisitos regulamentados em Decreto, o projeto do 
qual VIRÁ o montante esteja o ENTRE O PERÍODO (INTERVALO) DA 
vigência da execução e a prestação de contas. 

 

 Os pedidos de transferência de recursos entre projetos ( Conforme  Res. 96 
– Art. 17 ) também devem ser entregues originalmente via protocolo. São 
feitos mediante solicitação do proponente cedente, do beneficiado e do 
patrocinador.  

 O cedente deve justificar o pedido, informar que o projeto já se encerrou, 
informar os dados bancários, valor e dados do projeto. 

 O beneficiado também deve encaminhar uma carta, no qual aceita o 
recebimento do recurso (informar o valor) vindo do projeto cedente.  
 

OBS.: As cartas devem conter os dados do projeto, dados bancários e 

devem vir assinadas pelo proponente (informar o RG e CPF). 

 

  A carta da empresa patrocinadora deve ser em papel timbrado, com a 
identificação do responsável, citação do cargo e envio de xerox do RG e 
CPF e  um documento que comprove os poderes legais para assinar pela 
empresa. O patrocinador deve informar o valor que está cedendo para a 
transferência entre projetos. 

 
 
Esclarecimentos: 

 Não misturar outros tipos de solicitações nos pedidos de transferências 
entre projetos.  Para alterações, documentos relativos a Prestação de 
Contas, etc. faça pedidos à parte aos Núcleos responsáveis. 

 O Núcleo Financeiro não tem acesso às contas dos projetos. São os 
proponentes que devem administrá-las e encerrá-las no final. Não esqueça 
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de solicitar ao Banco o termo de encerramento e extratos, para apresentar 
no ato da prestação de contas. 

 
Dicas: 

 Nunca efetue alterações nos projetos sem consulta prévia à CAP 
(Comissão de Análise de Projetos) a não ser o permitido no Art. 20 Da 
Res. 96   

 Mantenha em dia: CND, FGTS e Cadin (Art. 16, parágrafo  1º   estas 
certidões são verificadas pelo Núcleo Financeiro exatamente no momento 
da transferência de recursos ) se houver  algum impedimento, a 
transferência  não será efetuada. 

 
IMPORTANTE:  Atenção ao cadastro CRCE – pessoas jurídicas  sem fins 
lucrativos ( Institutos, associações, grêmios, grupos, fundações, etc.),  devem 
obter junto à Corregedoria Geral da Administração o Certificado de 
Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE, junto ao Cadastro Estadual 
de Entidades em  www.cadastrodeentidades.sp.gov.br ( Ver Decreto nº 57.501, 
de 8 de novembro de 2011 e  Resolução CC-6, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 15/01/2013 ) Sem esse documento não será possível efetuar 
repasse de recursos.  
 
 

Email: financeiroproac@sp.gov.br 

Telefones: (11) 3339-8101/8311/8556 – das 13hs às 17hs 

 

http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/
mailto:financeiroproac@sp.gov.br

