SISPROFICE – Módulo Incentivo

Fluxo da Declaração de Intenção de Incentivo
Perfil Incentivador Cultural
1. Reservados os valores no sistema ReceitaPR, o Incentivador entrará no Sisprofice e
pode pesquisar projetos disponíveis para incentivo. Somente os projetos que foram
liberados para captação estarão nesta lista.
2. Para isso deve entrar na parte administrativa do Portal com seu login e senha,

3. O sistema abrirá a tela onde estarão disponibilizados os menus de acesso onde ele
deverá selecionar "Projetos" e depois na opção "Incentivar Projetos".

4. Na tela Incentivar Projetos, escolher o Edital 01/2019 – SEED – Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte. Para pesquisar o projeto há vários filtros – janelas de
pesquisa. Ao clicar em "Pesquisar", o sistema abre as informações divulgáveis do
projeto para que o incentivador conheça mais detalhes. Ao concordar com todos os
aspectos da proposta clicar em “Incentivar este Projeto”.
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5. O sistema pede para checagem a informação do montante total, o valor autorizado no
ReceitaPR e Cadastrar Incentivo.
6. Em caso mais de um projeto escolhido, distribuir os valores entre os projetos de
acordo com o que foi declarado no sistema ReceitaPR.

VITRINE DE PROJETOS ESPORTIVOS CONTRATADOS E INCENTIVÁVEIS
Caso o Incentivador queira conhecer o escopo e detalhes preliminares dos projetos
contratados e incentiváveis, poderá acessar a VITRINE DE PROJETOS
ESPORTIVOS, acessando https://www.sic.cultura.pr.gov.br/index.php?invalid=true#.
Em seguida deverá clicar em EDITAIS ESTADUAIS, e depois escolher o Edital.

Na tela que abrirá, onde consta “Código do Edital No”, o interessado deverá escolher
o “01/2019 PROESPORTE 2019”, e em seguida deverá clicar em pesquisar.
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Constará uma lista com informações públicas onde poderá ser observado o título
do projeto, proponente, município, orçamento, valor já captado e, ao lado direito, uma
lupa. Ao “clicar na lupa” o interessado estará acessando o projeto selecionado, e
poderá conhecer o seu escopo. Nesse caso será possível encontrar duas diferentes
situações de projeto:
- AGUARDANDO DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO – os projetos que apresentam
essa situação ainda não estão acessíveis para captação
- CAPTAÇÃO DE RECURSOS – os projetos que apresentam essa situação já estão
acessíveis para captação

A atualização dessa situação é automática. Na medida em que o proponente conclui a
etapa de contratação passa para o status CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
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