
PATEO DO COLLEGIO
Projeto Música Pateo do Collegio



INTRODUÇÃO
O Pateo do Collegio, referência na preservação da

memória histórica acerca da origem da cidade de

São Paulo e na promoção da cultura, por meio da

realização de eventos gratuitos ou de baixo custo,

conta com o Projeto Música Pateo do Collegio

aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura e apto a

mobilizar recursos também pela destinação de parte

de Imposto de Renda devido.



LEI FEDERAL DE 
INCENTIVO À CULTURA

Artigo 26 PRONAC 183398

Publicado no Diário Oficial da União, em 11.09.2018

Prazo de Captação de Recursos:  31/12/2021

Valor total :  R$ 3.498.839,72 (Em readequação)





O
b

je
ti

vo
s 

d
o

 P
ro

je
to Restauração e 

ampliação do órgão 
de tubos do Pateo 

do Collegio;

Concerto de 
inauguração com 

organista de renome 
internacional;

Site para divulgar o 
processo de 

reforma do órgão;

Livro sobre o Pateo 
do Collegio e o novo 

órgão;

Aquisição de um 
órgão digital para 
suprir as atividades 

durante os 
trabalhos;

Tempo de execução: 
720 dias.



Qualidade
Completa atualização

técnica do órgão, com

todos os recursos

necessários para que o

organista execute as

obras unindo fidelidade

e beleza;

Educação
Esta ação possibilitará que

o órgão de tubos exerça

também uma função

pedagógica, uma vez que

escolas de São Paulo e de

outros Municípios poderão

apreciar concertos;

Cultura
Atividades culturais

complementares serão

realizadas como cursos,

palestras, exposições e

lançamento de livros;

Acesso
O que hoje já é um importante

componente cultural da cidade,

será amanhã muito melhor e

maior e continuará contribuindo

com a formação de nossos

cidadãos, além de proporcionar

a democratização do acesso à

música erudita e sacra de

qualidade.





Contrapartidas ao 
Patrocinador

Logomarca na 
divulgação 
impressa

Logomarca em 
todas as páginas 

do site

Logomarca em 
toda a divulgação 

das ações, ao 
longo de 60 meses 
após inauguração

Logomarca 
na página de 
abertura e na 

contracapa 
do Livreto

Possibilidade da 
colocação de 
banners na 
apresentação 

inicial

Logomarca na 
abertura da 

transmissão da 
apresentação 

inaugural do 
Projeto, pela TV

Assessoria de 
imprensa e 

possibilidade de 
mídia 

espontânea

Menção na 
abertura da 

apresentação 
inaugural no 

Rádio

Menção em 
entrevistas
relativas ao 

Projeto



• Incentiva e promove a cultura no país, gerando um ciclo positivo na sociedade;

• Ganho de imagem institucional;

• Agrega valor à marca;

• Reforça o papel da empresa na localidade onde atua;

• Reforço da política de relacionamento da empresa com outras esferas do governo.

Por que apoiar



Quem pode apoiar

Pessoas Físicas que realizam a declaração completa podem
destinar até 6% do seu Imposto de Renda;

Pessoas Jurídicas com regime de tributação sobre o Lucro Real
podem destinar até 4% de seu Imposto de Renda devido.



Como apoiar
• Aporte na Conta de Captação do Projeto por depósito ou transferência identificada;

• Recibo do Proponente em três vias: Patrocinador, Secretaria da Cultura e Proponente 
para comprovação da dedução fiscal;

• A empresa incentivadora pode abater do seu imposto de renda devido:

▪ 30% do valor patrocinado;

▪ 40% do valor doado.

• A pessoa física incentivadora pode abater:

▪ 60% do valor patrocinado;

▪ 80% do valor doado. 

• Pode abater o valor investido, no artigo 26, das despesas operacionais da empresa.



Órgão: antes e depois
Hoje, o órgão conta com, aproximadamente, 600 tubos, 2 manuais e 3

combinações fixas. E o espaço para o coro é bastante reduzido, não

comportando confortavelmente seus 20 membros.

Após a reforma, o órgão contará com 2.548 tubos, 3 manuais, 600 combinações e

duas consolas, uma junto ao instrumento e uma móvel que ficará na igreja,

podendo acompanhar coros e orquestras que se apresentam em frente ao altar.

Os tubos serão dispostos de maneira diferente, ganhando espaço para um coro

de, aproximadamente, 50 pessoas.



Órgão: depois
Prospecto da nova 

disposição do instrumento:
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CONTATOS

Felipe Bernardo - Responsável Técnico

scholacantorumpateo@gmail.com

Cel. (11) 98959-7829

Luciana Mendes Maia - Captação de Recursos

mendes.luciana@aneas.org.br

Cel. (11) 99613-1201




