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RESUMO DO PROJETO

O projeto prevê a estruturação do Museu Farmaco Hospitalar, como 

instrumento de preservação, investigação e comunicação de bens de valor 

histórico e cultural salvaguardados pelo Imperial Hospital de Caridade, 

fundado em 1789, e pela Irmandade Senhor dos Passos. Contempla, nesta 

primeira etapa, a restauração do imóvel conhecido como "Casarão", com 

adaptação às condições de acessibilidade e segurança; e elaboração do 

plano para criação e implantação do Museu e o projeto da 1ª exposição de 

longa duração.

Nome do Projeto: Estruturação do Museu Farmaco Hospitalar do ImperialSenhor 

Hospital de Caridade - Florianópolis / SC

PRONAC: 15 0375
Proponente: Fundação Senhor dos Passos
CNPJ: 01.558.111/0001-80
Mecanismo: Mecenato
Área Cultural: Patrimônio Cultural  
Segmento: Arquitetônico
Enquadramento: Artigo18, da Lei 8.313 (Lei Rouanet). Permite abatimento de 

100% do valor do patrocínio do imposto de renda - IR. Os incentivadores 

Pessoas Jurídicas (PJ) tributadas com base no lucro real podem direcionar, pela 

Lei Rouanet, até 4% do IR devido. As Pessoas Físicas (PF) podem fazê-lo até o 

limite de 6% do IR a pagar.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
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O CASARÃO E SUA FUNÇÃO SOCIAL

1) A função histórica do imóvel:
O Casarão da Fundação Senhor dos Passos, construído em 1857, reuniu muitas finalidades sociais ao 

longo de sua história. Tornou-se, portanto, um marco na história da medicina, do trabalho 

comunitário e da assistência social em Santa Catarina.

          2) A iniciativa pública de preservação:
O poder público municipal de Florianópolis, em 1974, iniciou o processo de preservação, através da 

Lei Municipal nº 1.202, que dispõe sobre a proteção do patrimônio e institui o instrumento de seu 

tombamento. Assim, por meio do Decreto Municipal n°270 de1986, reconhece o conjunto de 

imóveis do Imperial Hospital de Caridade, como patrimônio histórico do município.

3) O testemunho da evolução urbana de Florianópolis:
A preservação de conjuntos arquitetônicos possibilita a manutenção de referenciais culturais 

importantes e imprescindíveis à construção das identidades do lugar e sua evolução urbana.

         4) A valorização da paisagem urbana de Florianópolis:
A preservação de espaços sócio-histórico-culturais, como o do Casarão de propriedade da 

Fundação, são fundamentais para a manutenção da identidade, do exercício do lazer e promoção da 

cidadania cultural, pelo fomento e difusão de todo um conjunto de bens móveis e imóveis que 

harmonizam com o patrimônio da Irmandade Senhor dos Passos e Imperial Hospital de Caridade.

          5) O acesso público e uso cultural do patrimônio:
A possibilidade de transformar um bem tombado atualmente em desuso, muito bem localizado, e 

pleno de história em um patrimônio de uso público para fins culturais. Será possível

com a estruturação do Museu Farmaco Hospitalar cumprir com as funções de preservação, 

investigação e comunicação do acervo para fins sociais. 
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SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA O PATROCINADOR

O projeto  Estruturação do Museu Farmaco Hospitalar da Fundação Senhor 

dos Passos prevê, nesta primeira etapa, a restauração do imóvel e 

elaboração do plano museológico para implantação da  primeira exposição 

de longa duração. Seu valor é de R$ 1.744.927,79 (hum milhão setecentos e 

quarenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), 

valor este aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
Assim a Fundação Senhor dos Passos, proponente do projeto, vem solicitar 

a participação no projeto por meio de patrocínio financeiro, sendo que os 

valores poderão ser deduzidos no imposto de renda. Como contrapartida além 

de contribuir decisivamente para a preservação do patrimônio material e 

imaterial de Santa Catarina o patrocinador terá um amplo retorno de imagem, 

por meio da inserção de sua marca em todo o conjunto de ações do plano de 

divulgação do projeto.

Investimento Social
Por meio do patrocínio cultural o patrocinador estará contribuindo diretamente 

e decisivamente para a preservação e valorização da cultura local.

Isenção Fiscal
O patrocinador terá abatimento fiscal ao investir no projeto. Para a Lei Rouanet o 

benefício fiscal recai sobre o imposto de renda. Desta forma o patrocinador não 

terá despesa alguma.

Retorno em relacionamento e fidelização da marca
As empresas utilizam o patrocínio cultural como forma de se aproximar de seus 

clientes, criando uma maior identificação com a comunidade do local onde atua.

Retorno Institucional em Marketing e divulgação da marca
O projeto terá grande visibilidade através do material de divulgação produzido e 

ampla cobertura da mídia, através do trabalho de assessoria de imprensa.
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APROVEITAMENTO DE IMAGEM PELO PATROCINADOR
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DESCRIÇÃO

em cores

em cores

em cores

em cores

em cores

Desenvolvimento de releases
e encaminhamento para os 
veículos  de comunicação

em cores 

 
em cores

QUANTIDADE

05

10

01

500

01

-

5.000

APROVEITAMENTO

Citação da marca 
 do patrocinador 

Cessão do uso de imagens do projeto para o patrocinador

Divulgação da marca do patrocinador, com destaque, no site da Fundação Senhor dos Passos

198 m
2

PEÇA

Banner

Anúncios

jornal e revista

Totem (informativo

turístico)

Placa de obra

Assessoria de

imprensa

 Tapume de obra 

 impressão digital

Folder / Informativo

Logomarca do
 patrocinador 

Logomarca do
 patrocinador 

Logomarca do
 patrocinador 

Logomarca do
 patrocinador 

Logomarca do
patrocinador 

Logomarca do
 patrocinador 

Logomarca do
 patrocinador 

Imperial Hospital de Caridade
DESTE 1789 - FLORIANÓPOLIS - SC



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

 CONTATO

Fundação Senhor dos Passos

Coordenadora Geral do Projeto: Rita Peruchi

Fones: 48 9981.4171 / 8487.7730 / 3238.7326

e-mail: ritaperuchi@msn.com 

Captação de Recursos: Públio Sartori

Fone: 49 8405.0670

e-mail: fazercultural1@gmail.com

 CONTA CORRENTE DO PROJETO

Projeto: Estruturação do Museu Farmaco Hospitalar da

Fundação Senhor dos Passos

PRONAC: 150315

Banco do Brasil - 001

Agência: 52019 

Conta captação: 128945
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150375 - Estruturação do Museu Farmaco Hospitalar do Im-
perial Hospital de Caridade

Fundação Cultural Senhor Jesus dos Passos
CNPJ/CPF: 01.558.111/0001-80
Processo: 01400000431201511
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 1.744.927,79
Prazo de Captação: 01/01/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Trata-se de proposta para estruturação

do Museu Farmaco Hospitalar, como instrumento de preservação,
investigação e comunicação de bens de valor histórico e cultural
salvaguardados pelo Imperial Hospital de Caridade fundado em 1789,
e Irmandade Senhor Jesus dos Passos. O projeto contempla a res-
tauração do imóvel conhecido "Casarão" com adaptação às condições
de acessibilidade e segurança; e elaboração do plano museológico do
projeto expositivo da 1ª exposição de longa duração.
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