
apoie 
o museu
 



coletivamente 
somos mais!
Apoie o mam são paulo em 
sua missão de promover a 
transformação social por meio 
da cultura, arte e educação. 
Existem diversas maneiras de 
apoiar o museu. 

saiba como a seguir!



clique na opção desejada para ser 
direcionado à seção explicativa 



quero apoiar o 
mam

minha empresa 
quer apoiar o mam

quero 
abater impostos

quero doar 
diretamente

conheça o 
programa de 
sócios do mam

conheça o clube de 
colecionadores 
do mam

IR 
(até 6% do 
valor devido)

IPTU 
(até 20% do 
valor devido)

IR 
(até 4% do 
valor devido)

IPTU ou ISS
(até 20% do 
valor devido)

minha empresa 
quer deduzir do 

https://mam.org.br/programa-de-socios/
https://mam.org.br/programa-de-socios/
https://mam.org.br/clube-de-colecionadores/
https://mam.org.br/clube-de-colecionadores/


quero apoiar o 
mam

quero 
abater impostos

IR 
(até 6% do 
valor devido)

a Lei Federal de Incentivo à Cultura 
possibilita que doações e patrocínios a 
ações artísticas e culturais sejam 
abatidas do imposto de renda

pessoas físicas que declaram pelo 
formulário completo podem deduzir 
doações de até 6% do imposto de 
renda devido, sem prejudicar a dedução 
de gastos com saúde e educação

veja como fazer:

estimar o valor, preencher a ficha 
de doação e enviar para o e-mail 
doacao@mam.org.br

1

você receberá por e-mail os 
dados bancários para realizar o 
depósito

2

concluído o depósito, o mam 
emitirá o recibo de mecenato 
em três vias: a primeira é sua, a 
segunda da Secretaria Especial 
da Cultura e a terceira do mam

3

inclua o recibo em sua próxima 
declaração do imposto de 
renda e receba o abatimento

4

https://mam.org.br/formulario-de-interesse-imposto-de-renda/
https://mam.org.br/formulario-de-interesse-imposto-de-renda/


quero apoiar o 
mam

quero 
abater impostos

o Pro-Mac - Programa Municipal de 
Apoio a Projetos Culturais - possibilita o 
patrocínio a ações artísticas e culturais na 
cidade de São Paulo por pessoas 
físicas, com abatimento de até 20% do 
valor devido no ISS ou no IPTU

cadastre-se no site 
smcsistemas.prefeitura.sp.gov
.br/promac/

1

IPTU 
(até 20% do 
valor devido)

o cadastro é pessoal e 
intransferível, vinculado a seu CPF 
e você pode se cadastrar o ano 
todo com os documentos:
● RG ou RNE
● CPF
● comprovante de residência dos 

últimos 3 meses 
● carnê do IPTU
● declaração de que o imóvel 

não se encontra alugado ou 
contrato de locação (caso seja 
locatário)

continua...

http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/promac/
http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/promac/


IPTU 
(até 20% do 
valor devido)

aguarde aprovação conferindo 
na aba resultado inscrição para 
comunicar ao mam quando for 
confirmada

2

insira na plataforma 
as certidões:
● Certidão Negativa de Tributos 

Mobiliários e Imobiliários
● Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas
● Cadastro Informal Municipal - 

CADIN municipal

3

contrato de incentivo será  
preenchido pelo mam com seus 
dados e assinado em 3 vias

4

o mam encaminha uma das vias 
à Secretaria Municipal de Cultura

você receberá por email 
autorização única de 
depósito que será 
correspondente ao valor total do 
contrato de incentivo firmado 
com o mam. O valor indicado 
estará “reservado” para ser 
depositado pelo incentivador

5

você deverá realizar o 
depósito 
diretamente na 
conta do projeto 
(de, no máximo, 20% 
do valor total da 
parcela mensal do 
imposto) e 
encaminhar ao mam 
o comprovante de 
depósito com cinco 
dias de antecedência 
ao vencimento do 
imposto

6

continuação

dúvidas Pro-Mac
cadastrospromac@
prefeitura.sp.gov.br



minha empresa 
quer apoiar o mam

IR 
(até 4% do 
valor devido)

minha empresa 
quer deduzir do 

a Lei Federal de Incentivo à Cultura 
possibilita que doações e patrocínios a 
ações artísticas e culturais sejam 
abatidas do imposto de renda

pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 
real podem deduzir patrocínios de até 
4% do imposto de renda devido

veja como fazer:



os dados bancários do 
projeto e a aprovação 
publicada no diário oficial 
serão compartilhados pelo 
museu  com você para que o 
depósito seja realizado

encaminhe o comprovante do 
depósito ao mam para 
emissão do recibo de 
mecenato em três vias: a sua, 
a do mam e a da Secretaria 
Especial da Cultura

minha empresa 
quer apoiar o mam

IR 
(até 4% do 
valor devido)

minha empresa 
quer deduzir do 

entre em contato 
com a equipe de 
parcerias do mam
parceiros@mam.org.br

1

vamos te apresentar 
as categorias de 
aportes disponíveis e 
as contrapartidas 
correspondentes 
a cada uma

2

3

após o aporte, o contrato de patrocínio será elaborado pelo 
departamento jurídico do mam, conforme proposta aprovada, 
com vigência de 12 meses 

4

 entrega das contrapartidas

5

https://mam.org.br/parceiros-corporativos/
https://mam.org.br/parceiros-corporativos/


o Pro-Mac - Programa Municipal de 
Apoio a Projetos Culturais - possibilita o 
patrocínio a ações artísticas e culturais na 
cidade de São Paulo por empresas, 
com abatimento de até 20% do valor 
devido no ISS ou no IPTU

minha empresa 
quer apoiar o mam

minha empresa 
quer deduzir do 

IPTU ou ISS
(até 20% do 
valor devido)

cadastre-se no site 
smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br
/promac/

1

o cadastro é pessoal e 
intransferível, vinculado a seu 
CNPJ e você pode se cadastrar o 
ano todo com os documentos:
● cartão do CNPJ
● estatuto ou Contrato Social
● Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários (CCM)
● RG ou RNE e CPF do(s) 

Represente(s) Legal(is)
● comprovante de sede dos 

últimos 3 meses
● em caso de doação a partir do 

IPTU, anexar também Carnê e 
Contrato de Locação (somente 
se for locatário)

continua...

http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/promac/
http://smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/promac/


aguarde aprovação conferindo na 
aba resultado inscrição para 
comunicar ao mam quando for 
confirmada

2

insira na plataforma 
as certidões:
● Certidão Negativa de Tributos 

Mobiliários e Imobiliários
● Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas
● Cadastro Informal Municipal - 

CADIN municipal
● Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e 
Dívida Ativa da União e 
Certificado de Regularidade do 
FGTS

3

contrato de incentivo será  
preenchido pelo mam com seus 
dados e assinado em 3 vias

4

o mam encaminha uma das vias 
à Secretaria Municipal de Cultura

você receberá por email 
autorização única de 
depósito que será 
correspondente ao valor total do 
contrato de incentivo firmado 
com o mam. O valor indicado 
estará “reservado” para ser 
depositado pelo incentivador

5

você deverá realizar o 
depósito 
diretamente na 
conta do projeto 
(de, no máximo, 20% 
do valor total da 
parcela mensal do 
imposto) e 
encaminhar ao mam 
o comprovante de 
depósito com cinco 
dias de antecedência 
ao vencimento do 
imposto

6IPTU ou ISS
(até 20% do 
valor devido)

continuação

dúvidas Pro-Mac
cadastrospromac@
prefeitura.sp.gov.br


