


PROJETOS PROVADOS NA 
LEI DE INCENTIVO AO 

ESPORTE  PODEM 
RECEBER PATROCÍNIOS 

DE PESSOAS FÍSICAS 
PAGANTES DO IMPOSTO 

DE RENDA E PESSOAS 
JURÍDICAS PARTÍCIPES

DO LUCRO REAL

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.



É com imensa alegria que 

apresentamos o projeto:

“Sistematização do Handebol 

Catarinense e Gaúcho”.

que tem por proponente a

Liga Santa Catarina de Handebol.

   Além de chancelar a LIGA RS DE HANDE-
BOL, a instituição LIGA SANTA CATARINA DE HAN-
DEBOL irá propor, ainda, importantes eventos na cate-
goria principal, que integrará as equipes participantes 
dos dois Estados, com critérios de qualificação de acordo 
com a classificação nas respectivas LIGAS. Ou seja, a 
partir de 2021, as equipes adultas, ao disputarem as suas 
Ligas Estaduais, buscarão vagas para disputas interes-
taduais que serão denominadas de COPA SUL BRASI-
LEIRA DE HANDEBOL, com participação de equipes 
classificadas via Federação Gaúcha de Handebol, Divisão 
Especial da Liga SC e Liga Matropolitana de Curitiba/PR 
e a SUPERCOPA DAS LIGAS RS/SC, com participação 
de equipes classificadas via LIGA RS (Divisão Especial, 
Copa da Liga RS e Divisão de Honra) e LIGA SC (Séries 
Ouro e Prata). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Sistematizar, de forma conveniente e econômica, a organização do han-

debol Catarinense e Gaúcho através de eventos estaduais e competições interes-

taduais;

● Incentivar a integração entre equipes, dirigentes, técnicos, árbitros e 

atletas de handebol dos dois estados;

● Desenvolver competições estruturadas e de bom nível para as equipes, 

proporcionando grandes jogos de handebol nas diferentes categorias e criando 

importantes rivalidades esportivas regionais e interestaduais, oferecendo entre-

tenimento e lazer esportivo aos espectadores;

● Disponibilizar recursos financeiros para pagamentos de taxas federati-

vas de arbitragem em conformidade com a Liga Catarinense de Handebol;

● Disponibilizar uniformes de arbitragem;

● Proporcionar ajuda de custo em alimentação (diárias) para os atletas 

envolvidos nas competições.

Promover a organização das etapas finais de competições do 
hanbebol nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
viabilizando a sustentabilidade das competições previstas e 
favorecendo economicamente as equipes, minimizando os 
custos de participação.

OBJETIVO GERAL



COMO PATROCINAR?
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%.

ATÉ

ATÉ

Dados Bancários do Projeto
Banco do Brasil: 001
Agência: 1489-3
Conta Vinculada: 63612-6

PESSOAS JURÍDICAS 

PESSOAS FÍSICAS 

1%

6%

CNPJ: 30.069.923/0001-60

Valor autorizado para captação: R$  582.792,007



PATROCÍNIO 
DE PESSOAS FÍSICAS 

✅ ✅

PATROCÍNIO 
DE PESSOAS JURÍDICAS 

O 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.



CONTRAPARTIDAS Anúncio do patrocinador em todas as divulgações 
do projeto.

Divulgação da logomarca do patrocinador nos 
uniformes dos atletas em conformidade com o 
manual de marcas da Lei de Incentivo ao Esporte.

Divulgação do patrocinador em todas as 
atividades e eventos atinentes ao projeto.




