


A LEI Nº 11.438/06, OU LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE – LIE, COMO É MAIS CONHECIDA,
PERMITE QUE RECURSOS PROVENIENTES DE
RENÚNCIA FISCAL SEJAM APLICADOS EM
PROJETOS DAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES
DESPORTIVAS E PARADESPORTIVAS
DISTRIBUÍDOS POR TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL. POR MEIO DE DOAÇÕES E
PATROCÍNIOS, OS PROJETOS EXECUTADOS
VIA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
ATENDEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES,
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, ALÉM DE
GARANTIR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA
QUE AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO
POSSAM PARTICIPAR E REPRESENTAR O
BRASIL EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS. MAIS DO QUE UM
INSTRUMENTO JURÍDICO, TRATA-SE DE UMA
INOVAÇÃO E UM AVANÇO NA
CONSOLIDAÇÃO DO PARADIGMA DO
ESPORTE COMO UM MEIO DE INCLUSÃO
SOCIAL.

PROJETOS
APROVADOS NA

LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

PODEM RECEBER
PATROCÍNIOS DE

PESSOAS FÍSICAS
PAGANTES DO

IMPOSTO DE RENDA
E PESSOAS
JURÍDICAS

PARTÍCIPES DO
LUCRO REAL



APRESENTO O PROJETO

DESENVOLVIMENTO
HUMANO ATRAVÉS DO
ESPORTE[ ]

QUE TEM COMO PROPONENTE

GRÊMIO RECREATIVO E
ESPORTIVO SAMBURA

 

A maioria das pessoas têm grande apreço por
atividades esportivas,  que além de ser um
importante meio de exercitar-se, é ferramenta
propulsora de talentos , de lazer e de
desenvolvimento social e coletivo, pois necessita
exclusivamente de interações coletivas e de
equipe para o bom desempenho. O presente
projeto, tem um investimento considerável para a
realização, porém compensador para a sociedade
, haja vista estar focado no aluno, nas ações
sociais e nas possibilidades de formação
intelectual e social de adolescentes . Com a
captação dos recursos financeiros pela Lei de
Incentivo ao Esporte, há possibilidade real de
contratar profissionais habilitados para o
desenvolvimento deste projeto, bem como adquirir
os materiais e uniformes necessários à prática
esportiva em conformidade com as necessidades
da modalidade esportiva .  



Incluir o público-alvo em um projeto esportivo
garantindo-lhes o acesso gratuito a todas as
atividades desenvolvidas; 

Disponibilizar equipe técnica com capacidade para a
formação intelectual, social e técnica do público-alvo; 

Disponibilizar material esportivo condizente a cada
modalidade esportiva do projeto; 

Disponiblizar uniformes esportivos para alunos do
projeto e para professores envolvidos nas atividades
de ensino. 

O presente projeto visa o desenvolvimento de atividades
esportivas que possibilitem a inclusão e o
desenvolvimento intelectual, coletivo e técnico das
pessoas inseridas no projeto. 

O projeto objetiva:

[DESENVOLVIMENTO HUMANO
ATRAVÉS DO ESPORTE



GRÊMIO RECREATIVO E
ESPORTIVO SAMBURA[

Desde 2009 com a finalidade de dar prosseguimento a estratégia planejada e por saber que são preponderantes para o
sucesso na formação dos atletas a instituição relaciona os seguintes objetivos: 

- ‐ Dar prosseguimento ao trabalho iniciado que já colhe frutos no que tange a descoberta de novos talentos;  

- ‐ Oferecer estrutura adequada para a prática do desporto de alto rendimento conjugado com a melhoria de estrutura de
treinamento;  

- ‐ Consolidar o trabalho realizado na formação dos jovens através do aperfeiçoamento técnico e da evolução do
resultado individual e coletivo; 

- ‐Promover a participação das equipes esportivas em todas as competições possíveis do ano no calendário das
respectivas Federações; 

 - ‐ Propiciar aos jovens de notada vocação esporPva o alcance a excelência no que tange ao desporto de alto
rendimento; 

- ‐ Estruturar o planejamento pedagógico e acompanhamento da evolução e dos resultados dos atletas. 



[ INFORMAÇÕES DO
PATROCÍNIO

10.705.975/0001-79
VALOR (R$)

2.122.819,28
BANCO

001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA

0150-3
CONTA

77402-2

CNPJ



Qualquer pessoa física que tenha
imposto de renda a declarar ou
empresa tributada pelo lucro real
pode financiar projetos esportivos
utilizando o mecanismo da Lei de
Incentivo ao Esporte, sendo que as
pessoas físicas podem direcionar
até 6% do imposto devido e as
jurídicas, 1%

[COMO PATROCINAR

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

6%

1%

ATÉ

ATÉ



 Investidor deve depositar o valor desejado (até 6%
do imposto devido) na conta bancária específica do
Projeto Aprovado até o último dia útil do ano
corrente. Após o depósito, o proponente
responsável pelo projeto irá emitir um recibo e
enviar ao patrocinador, sendo que este recibo,
servirá de comprovante para que a renúncia fiscal
de efetue no próximo exercício, o ressarcimento do
patrocínio se efetivará na forma de restituição ou
abatimento do valor do IR a pagar.

O Investidor deve transferir o valor desejado (até 1%
do imposto devido) na conta bancária específica do
Projeto Aprovado até o último dia útil do ano
corrente. Após o depósito, o proponente responsável
pelo projeto irá emitir um recibo e enviar ao
patrocinador, sendo que este recibo, servirá de
comprovante para que a renúncia fiscal de efetue no
próximo exercício, o ressarcimento do patrocínio
feito virá no ano seguinte, na forma de abatimento
do valor do IR a pagar.

[PESSOA 
FÍSICA [PESSOA 

JURÍDICA



Aplicação da marca dos patrocinadores no
material gerado pelo projeto, distribuido a
população por meio  das ações e eventos.

Divulgação da logomarca do patrocinador em
uniformes, materiais  esportivos e
publicitários, de  acorso com a necessidade e
sempre atendendo manual de marcas da Lei
de Incentivo ao Esporte.

Vinculação de nome e marca do patrocinador
em todas as ações de desenvolvimento
esportivo regional ligadas ao projeto.

[CONTRAPARTIDAS SOCIAS
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