
 

      

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

Unidade de Fomento à Cultura – UFEC 

Grupo de Projetos Incentivados 

 
 

 
Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP  PABX: (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000  www.cultura.sp.gov.br 

 

 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  - ORIENTAÇÕES 

 
Orientações referentes à instituição do Programa SP Sem 

Papel, nos termos do Decreto Estadual nº 64.355, de 31 de julho de 

2019. 
Primeiramente, relembramos que a inscrição e a avaliação da 

proposta cultural ocorrem de forma online e em uma plataforma 
específica - o Sistema de Cadastramento do ProAC ICMS. Portanto, as 

orientações a seguir referem-se somente aos procedimentos 

posteriores à aprovação do projeto.  
 

Siga as orientações de acordo com a situação do seu projeto: 
 

 
PROJETOS COM DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA 

FÍSICA (ANTES DO DIA 25/11/2019) – PROCESSO ABERTO.  
 

Caso para o projeto de sua responsabilidade, após a aprovação, 
tenha ocorrido o encaminhamento de documentos em papel, isso 

significa que houve a abertura de um processo administrativo que 
tramita em formato físico. 

Nessa situação, todos os próximos documentos referentes ao 
projeto, independente do seu conteúdo, continuarão a ser 

entregues fisicamente, via correios ou protocolo da Secretaria, 

conforme artigo 1º Das Disposições Transitórias do Decreto Estadual 
anteriormente mencionado.  

A entrega de documentos via protocolo ou correspondência deve 
ser feita em envelope fechado, aos cuidados do ProAC ICMS, com a 

identificação do Núcleo Responsável (Núcleo de Gerenciamento, Núcleo 
de Apoio à CAP, Núcleo Financeiro ou Núcleo de Prestação de Contas). 

O envio de documentos por e-mail poderá ocorrer somente 
mediante prévia autorização do ProAC ICMS.  

 
 

PROJETOS SEM DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA 
FÍSICA (ANTES DO DIA 25/11/2019) – SEM PROCESSO ABERTO.  

 
Caso para o projeto de sua responsabilidade, após a aprovação, 

não tenha ocorrido o encaminhamento de documentos em papel, 

isso significa que não houve, até o momento, a abertura de um 
processo administrativo.   
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Nessa situação, a partir do dia 25/11/2019, todos os próximos 

documentos referentes ao projeto, independente do seu conteúdo, 

deverão ser entregues de forma digital.  
 

Verifique atentamente as orientações de envio: 
 

1. Os documentos deverão ser encaminhados via e-mail do proponente 
cadastrado no Sistema do ProAC ICMS; 

2. No assunto do e-mail deverá constar de forma clara a indicação de 
que se trata da entrega de documentos, o código do projeto, e qual é o 

procedimento pretendido, conforme exemplo a seguir: “Assunto: 
Entrega de Documentos – Projeto 00000 [readequação orçamentária]”. 

3. Todos os documentos deverão ser encaminhados em arquivo anexo 
ao e-mail, digitalizado, em formato PDF/A, e devidamente assinados 

pelo Proponente.  
 

O documento deverá ser enviado diretamente ao Núcleo 

responsável pelo procedimento pretendido, conforme segue: 
 

-Núcleo de Gerenciamento (proacicms@sp.gov.br): “Processo de 
Aprovação”, “Solicitação de Alteração de Nome do Projeto”; e 

“Solicitação de Alteração do local de realização”. 
-Núcleo de Apoio à CAP (proacicms_cap@sp.gov.br): “Solicitação de 

Alteração do Projeto Aprovado” e “Solicitação de utilização de 
rendimentos”.  

-Núcleo Financeiro (financeiroproac@sp.gov.br): “Solicitação de 
prorrogação do prazo de execução”, “Termo de Compromisso e Termo 

de Abertura da Conta Corrente”; “Solicitação de cancelamento de 
projetos aprovados”; “Solicitação de Transferência dos recursos 

captados”, e “Solicitação de transferência de recursos entre projetos”;  
-Núcleo de Prestação de Contas (pcproac@sp.gov.br): As orientações 

para entrega da prestação de contas serão encaminhadas ao 

proponente no momento do agendamento.  
 

 
 

 
 

 
 

 Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail 
proacicms@sp.gov.br 
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