
Em 2020, o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica completará 70 anos de fundação.
Essa importante data será comemorada com um projeto que 
pretende compartilhar com a comunidade iteana e toda a socieda-
de brasileira as memórias da escola e as perspectivas de futuro.

Mais informações
www.aeita.com.br/ita70anos

ita70anos@aeita.com.br
(12) 3941-4002

Exposição "Asas para que te quero"
Hall do Auditório Lacaz Netto, no ITA.
Esculturas iluminadas, totem tridimensional, vitrines para objetos 
de época, estação de vídeo e grandes painéis fotográficos criarão 
“pontes de conteúdo” entre passado, presente e futuro, celebrando 
os personagens da instituição.

O projeto contemplará:

Livro comemorativo "Asas para que te quero"
Fotografias e documentos do rico acervo da escola pontuarão uma 
linha do tempo da história do ITA, a começar dos sonhos de seu 
idealizador, marechal Casimiro Montenegro Filho, patrono da 
Engenharia Aeronáutica.

Convidamos você a ser um
apoiador do ITA 70 ANOS!

Saiba como:Saiba como

Recursos
próprios

Defina sua contribuição em uma 
das faixas de valor a seguir

INCENTIVO FISCAL
LIF (Lei de Incentivo Fiscal de SJC)
Destinação de IPTU devido (PF e PJ também pode destinar 
ISS), com contrapartida de 20% em recursos próprios;

ProAC ICMS
Destinação de ICMS devido (PJ)

Lei Federal de Incentivo à Cultura
Destinação de IR devido (PF e PJ);

Escolha a modalidade de seu interesse, preencha o formulário correspon-
dente disponível no site www.aeita.com.br/ita70anos ou envie um e-mail 
para ita70anos@aeita.com.br informando o modo que deseja participar.

Cotas pessoa física

Formas de pagamento
a) Depósito em conta corrente
b) Boleto

*Parcela única ou pagamento parcelado até maio/2020.

Cotas pessoa jurídica

R$ 50 a R$ 250 - Apoiador
R$ 251 a 550 - Benfeitor
R$ 551 a 1.000 - Patrono
Acima de R$ 1.000 - Mecenas

R$ 5 mil - Parceria
R$ 10 mil - Apoio
R$ 15 mil - Bronze

RealizaçãoApoio

R$ 20 mil - Prata
R$ 30 mil - Ouro
R$ 45 mil - Diamante



LIF - LEI DE INCENTIVO FISCAL DE SJC
Segue abaixo um resumo sobre quem pode apoiar 
o Projeto ITA 70 Anos utilizando incentivo fiscal:

PROAC ICMS

INCENTIVO FISCALINCENTIVO FISCALINCENTIVO FISCAL
NOVA LIF 
CULTURA
SJC

Âmbito: Municipal (SJC)

Benefício fiscal: IPTU e ISS

Quem pode destinar?
Pessoas físicas - até 100% do IPTU devido
Pessoas jurídicas - até 100% do IPTU e/ou ISS devidos
*Contrapartida financeira de 20% sobre o valor destinado.

Quando destinar? 
Mensalmente ou em parcela única.

Como? 
Depósito na conta da LIF.

Âmbito: Estadual (SP)

Benefício fiscal: ICMS

Quem pode destinar?
Pessoas jurídicas - até 3% do ICMS devido

Quando destinar? 
Mensalmente.

Como? 
Por meio de boleto bancário emitido pelo sistema da Secretaria da 
Fazenda. A empresa se habilita previamente e o valor disponível para 
destinação é calculado pelo próprio sistema mensalmente.

INCENTIVO FISCAL

LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

Âmbito: Federal

Benefício fiscal: Imposto de Renda

Quem pode destinar?
- Pessoas físicas que declarem no modelo completo – até 6% do IR devido
- Pessoas jurídicas com lucro real - até 4% do IR devido

Quando destinar? 
No ano vigente, para dedução na declaração do ano seguinte.

Como? 
Depósito na conta bancária aberta em nome do projeto.

CONTRAPARTIDAS AOS APOIADORES
Os apoiadores terão acesso a uma série 
de contrapartidas dentro do projeto, de 
acordo com a cota que se enquadrar, 
como por exemplo unidades do livro 
“Asas para que te quero”; marca das 
empresas nos materiais de divulga-
ção; reserva de lugares no evento de 
abertura da exposição; entre outros.

Acesse o site do projeto para conferir os 
benefícios aos apoiadores ou entre em 
contato com a equipe do ITA 70 Anos.

NOVA LIF 
CULTURA
SJC

Âmbito

Benefício Fiscal IR

PJ - até 4%
PF - até 6%

No ano vigente

Depósito Boleto Depósito

Mensalmente Mensalmente ou 
em parcela única

PJ - até 3%
PJ - até 100% IPTU e/ou ISS

PF - até 100%
*Contrapartida de 20%

ICMS IPTU/ISS

Quem pode destinar?

Quando destinar?

Como destinar?

Federal Estadual Municipal


