Projemima
PROJETO DE ESPORTES EDUCACIONAIS DA
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA AMÁLIA

Conheça o projeto
O PROJEMIMA será realizado na Escola Municipal Irmã Maria Amália e
oferecerá gratuitamente a 760 alunos de 7 a 17 anos, o acesso às
modalidades esportivas: Judô – Atletismo – Tênis de Mesa – Xadrez –
Futsal – Handebol – Basquete – Voleibol – Peteca.
O Projeto tem como objetivo colaborar com a inclusão e a formação
integral dos alunos; promover um estilo de vida ativo e saudável;
combater o uso de drogas e outros vícios; combater a violência através
da cultura da paz – do olimpismo – da cooperação – do exercício da
ética, da diversidade e da cidadania, com equipe de proﬁssionais das
áreas: de Educação Física, Pedagogia, Fisioterapia, Psicologia e
Nutricionista.
O valor aprovado pelo Ministério do Esporte e publicado no Diário Oﬁcial
da União para o PROJEMIMA foi de R$ 340.933,83. Este valor deverá
ser investido em: Recursos Humanos; Materiais Esportivos e Uniformes.

Interessou-se e quer contribuir? Ficou com
dúvidas e gostaria de ter mais informações?
Entre em contato pelo telefone Secretaria de
Esportes: (33) 3529.2227 - Fernanda ou pelo
telefone: EMIMA (33) 8816.5665 - Fernando.
Você também pode escrever um e-mail para
esportes@teoﬁlotoni.mg.gov.br
*Este Projeto foi Publicado no Diário Oﬁcial da
União número 89, quarta feira 13 de maio de
2015, seção 1, pagina 50.
*Maiores informações, no endereço eletrônico:
w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l e
www.esporte.gov.br

Conheça a Lei de Incentivo
A Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada em dezembro de 2006, permite
que patrocínios para a realização de projetos desportivos sejam
descontados do Imposto de Renda devido.
Pessoas jurídicas:
A empresa interessada em ﬁnanciar projetos
esportivos também poderá ser deduzido de seu Imposto de Renda até o
limite de 1% do imposto devido (a empresa deve ser tributada com base no
lucro real, conforme orientação do próprio contador).
Pessoas físicas:
De acordo com o Decreto de Regulamentação,
podem abater até o limite de 6% do Imposto de Renda devido
declaração anual do contribuinte).

(da

Como patrocinar?

O patrocinador deverá contactar com a Secretaria Municipal de Esportes
que é a proponente e responsável pela execução do projeto perante ao
Ministério do Esporte. Deverá informar sua intenção de patrocinar,
fornecendo seus dados necessários à elaboração do recibo (documento
hábil de comprovação do patrocínio junto à Secretaria da Receita Federal),
documento que será emitido em 3 (três) vias. A Secretaria Municipal de
Esportes poderá fazer a simulação do quanto o patrocinador, pessoa
física, poderá contribuir em relação ao imposto retido, de acordo com o
formato de simulação do site do Ministério do Esporte, enquanto a pessoa
jurídica deverá analisar o valor de contribuição com o seu contador. O
depósito deverá ser feito pelo patrocinador, diretamente na conta corrente
bloqueada da agência do Banco do Brasil, aberta e manipulada pelo
Ministério do Esporte e publicada pelo Diário Oﬁcial da União, especiﬁca e
exclusivamente para a captação de recursos desse projeto, de modo que o
CNPJ ou CPF do patrocinador estejam identiﬁcados.

“ O esporte representa uma excelente plataforma
integrada de comunicação , pois é capaz de unir
visibilidade, relacionamento e delização em
praticamente uma única ação ”.

