
LEI ESTADUAL DE 
INCENTIVO AO ESPORTE 

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, nº. 20.824/2013 é um programa de 
fomento à prática esportiva em Minas Gerais. Por este instrumento, 

contribuintes do ICMS podem obter incentivo fiscal, desde que sejam apoiadores 
de projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Estado de Esportes (SEESP). 
Com essa estratégia inovadora, executores, apoiadores, e o Governo de Minas 
Gerais se unem em prol do fortalecimento do esporte no estado, num esforço 

conjunto de tornar Minas Gerais o melhor estado para se viver. 



PROJETOS FINALIZADOS 
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE 

 



ATLETA OLYMPICO 
Certidão de Aprovação: CA - 309 
Beneficiados: 326 atletas 
Status: Finalizado. 
Data de Início: 31/03/2016 
Finalizado em: 31/03/2017 
Valor captado: R$ 214.035,49 

Objetivos:  
 
Atender as crianças e adolescentes inseridos no projeto, dando suporte necessário e adequados para 
que possam praticar a modalidade 
de forma orientada; 
Com profissionais qualificados e o benefício solicitado, o presente projeto pretende diminuir o 
abandono/desistência dos treinos e proporcionar aos 
atletas condições adequadas de treinamento e que assim os mesmos desenvolvam suas capacidades 
físicas, técnicas e psicológicas. 
Ofertar treinos de qualidade, trabalho interdisciplinar através de profissionais capacitados, condições de 
presença nos treinos e material específico 
para a prática das modalidades; 
Proporcionar ao maior número de atletas possível a participação em competições regionais e estaduais 
reconhecidas pela federação estadual da 
modalidade; 
Possibilitar aos jovens estudantes de escolas públicas a presença nos treinos e diretamente a melhoria 
do desempenho nas competições que 
participarão; 
Contribuir para a formação plena dos envolvidos e para o desenvolvimento da cidadania. 

ARCELORMITTAL 

PATROCINADOR 



PROJETO REAJUSTADO AO CALOR CAPTADO 

Item de despesa Quantidade Valor Unitário Valor total 

ASSISTENTE SOCIAL Encargos 
Trabalhistas 

 
12 

 
1.167,53 

 
14.010,36 

FISIOTERAPEUTA Encargos 
Trabalhistas 

 
12 

 
1.279,75 

 
15.357,00 

PEDAGOGO Encargos trabalhistas  
- 

 
- 

 
- 

PSICÓLOGO Encargos Trabalhistas  
12 

 
1.167,53 

 
14.010,36 

Mão de obra - Assistente Social 12 1.730,00 20.760,00 

Mão de obra - Fisioterapeuta 12 2.000,00 24.000,00 

Mão de obra - Pedagogo - - - 

Mão de obra – Psicólogo 12 1.730,00 20.760,00 

Vales Transporte 25.200 3,40 85.680,00 



ATLETA OLYMPICO I 
Certidão de Aprovação: 2015.01.0157 
Valor captado: R$ 192.094,88 
Beneficiados: 43 atletas 
Status: Finalizado. 
Data de Início: 24/06/2016 
Finalizado em: 24/10/2019. 

Objetivos:  
 
Fortalecer a prática da natação ofertando melhor estrutura física, material e humana; 
Melhorar o nível competitivo dos atletas; 
Criar maior sinergia entre atletas, clube e federação, participando do maior número de competições 
possíveis. 
Dar continuidade a um processo de formação de atletas de natação, onde obtivemos grandes resultados 
e revelamos muitos atletas. 

ARCELORMITTAL 

PATROCINADOR 





ATLETA OLYMPICO II 
Certidão de Aprovação: 2015.01.0156 
Valor captado: R$ 189.676,88 
Beneficiados: 302 atletas 
Status: Finalizado. 
Data de Início: 28/06/2016 
Finalizado em: 19/03/2019 

Objetivos:  
 
- Fortalecer e melhorar nível competitivo dos atletas das modalidades futsal, voleibol e basquete do 
Olympico Clube; 
- Incentivar a prática das modalidades e dar continuidade a um projeto que revela muitos atletas; 
- Participar das competições em nível estadual e regional com todas as modalidades contempladas, 
auxiliando diretamente a 
Potencializar as respectivas competições. 
- Contemplar três modalidades, a saber: futsal, basquete e voleibol; 

ARCELORMITTAL 

PATROCINADOR 




