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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.

Lei de
incentivo 
ao esporte

Projetos Aprovados na lei de incentivo ao
esporte podem receber patrocínios de
pessoas físicas pagantes de IR e pessoas
jurídicas partícipes do lucro real.



A presente proposta visa oferecer condições técnicas de treinamento
e preparo para 200 alunos nas modalidades esportivas (vôlei,
basquete, futsal, futebol e artes marciais). Não obstante, com
tamanha dedicação técnica pretende-se que os alunos obtenham
resultados satisfatórios nos campeonatos que poderão vir a
participar. Desta forma, visamos uma melhor condição para a
formação técnica dos alunos para que os mesmos possuam condições
de representar este proponente e acima de tudo, se desenvolvam
enquanto pessoas e enquanto profissionais, visto que, ao melhorar as
condições de treinamento e competitividade, estaremos
proporcionando a eles condições de desenvolvimento profissional e
coletivo. Nesse sentido o projeto respeita o princípio da eficiência e
eficácia, pois vai ser composto por profissionais qualificados com
vasta experiência e conhecimento de como executar a tarefa de
formação dos alunos, nas modalidades afeitas a este projeto.

O Projeto:

Estação do Bem:
Formando Campeões

Proponente:
Estação do Bem
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Objetivo
Geral

Sistematizar a prática esportiva como

meio de desenvolvimento técnico,

educacional e humano.

Objetivos
Específicos

Disponibilizar uniformes esportivos para alunos do

projeto e para professores envolvidos nas

atividades de ensino.

Disponibilizar material esportivo e material

permanente condizente as necessidades deste

projeto.

Oportunizar a amostragem dos resultados deste

projeto através da realização de campeonatos e

intercâmbios escolares.

Disponibilizar equipe técnica com capacidades

para a formação de novos atletas.



Informações doInformações do
PatrocínioPatrocínio

Valor:Valor:

R$ 716.695,64R$ 716.695,64

001 - BANCO
DO BRASIL

Banco:

Agência: 6862 - 4

Conta
Captação: 21465-5

25.372.117/0001-27
CNPJ: 



Quem pode
Patrocinar
Pessoa Física:
O investidor deve depositar o valor desejado (até 6% do imposto devido) na conta
bancária especificada do Projeto Aprovado até o último dia 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 se efetue no próximo exercício.
O ressarcimento do patrocínio se efetivará na forma de restituição ou abatimento do
valor do IR a pagar.

Pessoa Jurídica:
O investidor deve transferir o valor desejado (até1% do imposto devido) na conta bancára especificada 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 se efetue no próximo exercício.
O ressarcimento do patrocínio se efetivará na forma de restituição ou abatimento do valor do IR a pagar.



PESSOA FÍSICA

ATÉ 6%

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%.

 
PESSOA JURÍDICA

ATÉ 1%



Aplicação da marca dos
patrocinadores no material

gerado pelo projeto, distribuído
à população por meio das ações.

Vinculação de nome e marca do
patrocinador em todas as ações
de desenvolvimento esportivo

regional ligadas ao projeto.

ContraPartidas

Divulgação da logomarca do
patrocinador em uniformes,

materiais esportivos e
puclicitários, de acordo com a

necessidade e sempre atendendo
manual de marcas da Lei de

Incentivo ao Esporte.



Associação Estação do Bem

(19) 9 9170 - 2671


