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Admissibilidade

Autorização

Validação

Captação

1ª ETAPA

3ª ETAPA

2ª ETAPA

4ª ETAPA

O proponente cadastra o projeto e envia
a documentação de acordo com as
normas do Decreto 6.180/2007.

Nas reuniões da Comissão Técnica, os
projetos são autorizados ou não para
captar recursos junto às empresas. Se a
captação for autorizada, o projeto é
publicado no Diário Oficial da União, ou
seja, ele recebe a chancela do Ministério
da Cidadania.

O projeto, após checagem e validação da
documentação, é encaminhado para a
Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao
Esporte. Essa comissão se reúne uma vez
por mês, exceto no Final do ano, quando
são realizadas reuniões ordinárias e
extraordinárias, em geral em outubro,
novembro e dezembro. A Comissão
Técnica é composta por três membros do
Conselho Nacional do Esporte(CNE) e por
outros três, indicados pelo ministro da
cidadania. Todos os membros têm
mandato de dois anos.

O proponente parte para a captação de
recursos. Em regra, são dois anos,
improrrogáveis, para captar. A exceção
são os projetos de realização de eventos.
Nesses casos, o prazo vai até 10 dias
antes do inicio do evento, mantido o
prazo de dois anos para captação. em
geral, esse projetos são feitos para um
prazo menor do que dois anos e são
eventos do calendário oficial das
confederações esportivas.
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Readequação

Termo de
Compromisso

Análise Técnica
Orçamentária

5ª ETAPA

7ª ETAPA

6ª ETAPA

O proponente tem que captar nomínimo
20% do valor autorizado para a
captação. Se não tiver captado o valor
total, pode reduzir o projeto para atender
apenas uma parcela do objetivo inicial. O
projeto, então, precisa ser readequado à
nova realidade financeira.

Se o projeto for aprovado, a fase seguinte
é a assinatura do Termo de
Compromisso.. Com esse termo assinado,
o Ministério da Cidadania libera o acesso
ao recurso captado e o projeto entra em
operação.

Antes de ser iniciado, o projeto, tendo
captado o valor total ou parcial do que
foi autorizado, precisa passar pela
Análise Técnica Orçamentária. Sem isso,
o proponente não assina o Termo de
Compromisso. Nessa fase, a equipe da
LIE analisa o mérito do projeto. São
levadas em consideração fatores como
viabilidade financeira, se o objetivo
condiz com as metas e a necessidade
dos itens solicitados, entre outros.
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• Analisada a Admissibilidade e autorizada a captação de recursos,
após a abertura das contas CAPTAÇÃO E MOVIMENTO e da
publicação no Diário Oficial da União, o projeto entrará em fase de
captação de recursos. A autorização do projeto não garante o
recebimento de recursos. Cabe ao proponente sensibilizar os
potenciais patrocinadores a investirem, por meio da LIE, em seu
projeto.

• As empresas qualificadas para patrocinar projetos da Lei de
Incentivo ao Esporte são aquelas que declaram o Imposto de
Renda com base no Lucro Real. Estas podem investir até 1% do
imposto devido em projetos desportivos ou paradesportivos. Já as
pessoas físicas podem investir até 6% do imposto devido.

• A Secretaria Especial do Esporte informará à Receita Federal do
Brasil, até o último dia útil do mês de março de cada ano-
calendário, os valores correspondentes à doação ou patrocínio,
destinados ao apoio direto a projetos desportivos e
paradesportivos, no ano-calendário anterior, tanto das pessoas
jurídicas quanto das pessoas físicas.

• Os benefícios destinados aos projetos da Lei de Incentivo ao
Esporte não excluem ou reduzem outros benefícios fiscais e
deduções em vigor.Mesmo que a empresa já invista por meio de
outras modalidades de incentivo fiscal, como a Lei de Incentivo à
Cultura ou o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA), continua
tendo direito a investir até 1% por meio da LIE e deduzir o imposto.
Os incentivos fiscais não competem entre si.

• Um mesmo projeto pode ter vários patrocinadores e/ou doadores,
assim como, um mesmo patrocinador pode investir em vários
projetos.

Informações Gerais
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• Em funcionamento desde 2007, a Lei de Incentivo ao Esporte
permite que você, empresário, invista parte do que pagaria de
Imposto de Renda para financiar projetos nas manifestações
desportivas ou paradesportivas educacional, participação ou
rendimento, podendo deduzir até 1% do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.

• Para investir em um projeto, o primeiro passo é identificar a
iniciativa que deseja incentivar. Os já aprovados pela Secretaria
Especial do Esporte e aptos a receber sua doação podem ser
consultados em Consulta de Projetos Aprovados Aptos à Captação.

• Escolhido o projeto, o passo seguinte é efetivar a doação. Você
poderá investir o valor desejado diretamente na conta
BLOQUEADA da Instituição Proponente, momento que será
emitido recibo do valor depositado.

• Pronto! A Secretaria Especial do Esporte encaminhará o recibo à
Receita Federal, que abaterá até 1% do imposto devido no seu
Imposto de Renda. Todos os projetos aprovados são avaliados e
monitorados pela Secretaria Especial do Esporte. É a garantia de
que você está incentivando uma iniciativa esportiva de confiança.

• A empresa ainda pode acumular os benefícios da Lei de Incentivo
ao Esporte com os de outros dispositivos legais de renúncia fiscal
do Estado.

Como Patrocinar?
Pessoa Jurídica
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• Em funcionamento desde 2007, a Lei de Incentivo ao Esporte
permite que você, cidadão brasileiro, invista parte do que pagaria
de Imposto de Renda para financiar projetos nas manifestações
desportivas ou paradesportivas educacional, participação ou
rendimento, podendo deduzir até 6% do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.

• Para investir em um projeto, o primeiro passo é identificar a
iniciativa que deseja incentivar. Os já aprovados pela Secretaria
Especial do Esporte e aptos a receber sua doação podem ser
consultados em Consulta de Projetos Aprovados Aptos à Captação.

• Escolhido o projeto, o passo seguinte é efetivar a doação. Você
poderá investir o valor desejado diretamente na conta
BLOQUEADA da Instituição Proponente, momento que será
emitido recibo do valor depositado.

• Pronto! A Secretaria Especial do Esporte encaminhará o recibo à
Receita Federal, que abaterá até 6% do imposto devido no seu
Imposto de Renda. Todos os projetos aprovados são avaliados e
monitorados pela Secretaria Especial do Esporte. É a garantia de
que você está incentivando uma iniciativa esportiva de confiança.

Como Patrocinar?
Pessoa Física


