
O Sistema ProAC foi atualizado para agilizar a tramitação dos processos. 
Agora, os documentos de inscrição do proponente e do projeto serão 
enviados digitalmente, via Sistema. Os procedimentos são fáceis e 
autoexplicativos. De todo modo, este guia foi pensado para ajudar os 
proponentes a se organizar previamente.  
 
 
Importante saber: 
 
Nenhum documento deverá ser encaminhado fisicamente no momento da inscrição. 

 
 Depois que o projeto for aprovado, o proponente deverá enviar fisicamente um 
único documento, que será gerado pelo próprio Sistema ao final do processo. Basta 
imprimir e assiná-lo. Este guia indica quando e onde você deverá fazer isso.   

 
ATENÇÃO. Os procedimentos de prestação de contas permanecem inalterados. 
Todos os documentos físicos exigidos nesta fase devem ser guardados pelo 
proponente ao longo da realização do seu projeto.  
 

 
 
 
 
 

Sistema ProAC  
Guia rápido para upload de documentos  



PESSOA FÍSICA  
RG e CPF (juntos) 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
e Contribuições Federais 
Comprovantes de domicílio atual 
Comprovante de domicílio há 2 (dois) 
anos 
Currículo de atuação na área cultural há 
pelo menos 2 anos (atualizado com 
atividades apresentadas de forma 
cronológica com a indicação do ano das 
realizações) 

PESSOA JURÍDICA  
Contrato ou Estatuto Social da sociedade ou instituição 
e suas alterações + Ata da eleição da diretoria em 
exercício, se houver (juntos) 
RG e CPF do representante legal (juntos) 
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ 
Certidões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais 
Comprovantes de endereço de sede atual 
Comprovantes de endereço da sede há 2 anos. 
Currículo de atuação na área cultural há pelo menos 2 
anos (atualizado com atividades apresentadas de forma 
cronológica com a indicação do ano das realizações) 
CRCE (apenas para entidades sem fins lucrativos) 

Confira abaixo os documentos de que você vai precisar agora:  

Passo 1 | Digitalize e organize os documentos do proponente 

Antes de entrar no sistema, o ideal é que toda a sua documentação já esteja digitalizada e 
organizada em seu computador. Algumas orientações iniciais importantes:  

- Todos os documentos devem estar salvos em PDF.  
- Salve um arquivo para cada item da lista a seguir. 
- Cada arquivo deve ter tamanho máximo de 5MB.   ! 



Passo 2 | Subindo os documentos do Proponente  

Você fará o upload de um arquivo por vez.  
 
a. Clique em Escolher Arquivo para buscá-lo em seu computador. 
 
b. Clique para subir o documento.  
 

c. Quando subir todos os documentos, clique no botão 
Próximo, localizado no fim da tela.  

! 

Mesmo se você já tem cadastro, é necessário entrar no sistema e fazer o upload de documentos. 
Para isso, faça seu login normalmente, clique na opção Proponente e depois, no menu esquerdo, 
no link Documentos. 
 
Se este é seu primeiro acesso ao Sistema ProAC, clique em Proponente ou Responsável Técnico e 
depois na opção Cadastro, no menu do lado esquerdo. Preencha com seus dados pessoais 
(pessoa física) ou os da sua empresa (pessoa jurídica), até chegar na tela para envio de 
documentos.  
 

Anote e guarde bem o 
número de protocolo.  
 
Imprima, assine e guarde o 
Cadastro Geral de Proponentes 
(CGP). Ele será necessário para 
cadastrar seus projetos. 
 
Você receberá um email com 
sua senha para que você possa 
acessar o Sistema novamente. 
No segundo acesso, você pode 
trocar sua senha.  

! 

 
 

Se este é o seu primeiro 
acesso, fique atento a 
esses três detalhes ao 
final da inscrição:  



Passo 3 | Organize e suba os documentos do projeto 

Depois de fazer o login no Sistema ProAC, clique em Projeto>Cadastrar novo e 
preencha o formulário normalmente, até chegar à página para envio dos 
documentos. O procedimento de upload é igual ao dos documentos do proponente.  
 
Para cadastrar um projeto, você precisará dos itens a seguir, todos digitalizados em 
PDF, no tamanho máximo indicado ao lado:  

DOCUMENTO  TAMANHO 

MÁXIMO 

Cadastro Geral do Proponente – CGP assinado pelo proponente 5MB 

Cronograma de execução do projeto 1MB 

Currículo do responsável técnico/artístico 1MB 

RG do responsável técnico/artístico 1MB 

CPF do responsável técnico/artístico 1MB 

Declaração do responsável técnico/artístico, informando que não 

atuará em mais de 04 (quatro) projetos simultâneos no mesmo ano 

aprovados no ProAC do responsável técnico/artístico 

1MB 

Ficha técnica (conforme preenchido na proposta) e currículo dos 

principais membros da equipe técnica e artistas 

5MB 

Orçamento detalhado do projeto + o orçamento integral constando as 

fontes de recursos complementares, se houver. 

1MB 

Filmografia do diretor 1MB 

Cópia do documento emitido pela Ancine com o título do projeto e 

produtor responsável. 

5MB 



Passo 3 | Organize e suba os documentos do projeto (cont.) 

! 
DECLARAÇÕES QUE NÃO PRECISAM DE PDF 
Com a mudança no Sistema, você não precisa digitalizar as declarações de direitos 
autorais, local de realização e ficha técnica. O Sistema terá campos específicos para você 
preencher com as respectivas informações. Caso entenda que algum dos itens não se 
aplica a seu projeto ou ainda está a definir, basta digitar esta informação nos formulários. 
 

Passo 4 | Acompanhando a tramitação 

Você pode acompanhar a situação de análise dos seus documentos pelo próprio 
Sistema. A qualquer momento, faça o login, clique em Projetos e vá ao link 
Documentos, no menu do lado esquerdo da tela. As legendas que aparecem abaixo de 
cada arquivo indicam qual o seu status:  

Se algum dos seus 
documentos for 
rejeitado, você deve 
enviar outro arquivo 
nesta mesma página 
do Sistema, após 
notificação da equipe 
ProAC.   



Passo 5 | Quando entregar a documentação impressa?  

Isso só deverá ser feito depois que seu projeto for aprovado. Essa necessidade ainda 
existe porque os procedimentos legais do ProAC ICMS exigem documentos originais 
assinados. Quando fazê-lo?  

a. A aprovação do projeto será publicada no Diário Oficial do Estado. 
Você também será avisado por email (por isso, é importante manter 
seu cadastro atualizado).  
 
b. Quando isso acontecer, retorne ao Sistema ProAC. Clique na 
opção Projetos e depois, no menu do lado esquerdo, em  
Cadastrar novo/consultar.   
 
c. Clique na opção Processo de Aprovação. 
Imprima o documento assine-o nos locais  
indicados para enviá-lo ao ProAC.  
 
 
 
ENDEREÇO PARA ENVIO 
Secretaria da Cultura do Estado 
At. Núcleo de Gerenciamento do ProAC 
Rua Mauá, 51, Luz. São Paulo-SP 
CEP: 01028-900 



AINDA TEM DÚVIDAS? 
 
Entre em contato com:  
proacicms@sp.gov.br 
(11) 3339-8280 | 8227 | 8228  
de segunda a sexta-feira  
das 13h00 às 17h00 


