
CIRCUITO INFANTIL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ



LIGA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ

TRADIÇÃO PAIXÃO PRESENÇA
Quase 80 anos de história

Mais de 3000 atletas e
times de todas as regiões

Futebol esporte nacional



GESTÃO 2017/2020-2021/2024

Padronização e modernização

15 campeonatos diferentes 
Público de diversas idades
Atividades todas as semanas
Criação de campeonato feminino

Forte presença digital 
Comunicação diária
Facebook +6000 seguidores
3000 acessos/mês no site oficial

Regularização da Liga
LMFT com todas as CNDs
Todos clubes filiados com CNPJ



A Lei de Incentivo ao Esporte Federal (nº 11.438/06) permite que 
empresas e pessoas possam reverter seus impostos em projetos 

esportivos como patrocínio ou doação.

O valor aportado é totalmente abatido na declaração do 
Imposto de Renda, sem burocracia e sem custos diretos 

para o patrocinador, com exposição da marca no projeto.

EMPRESAS - 1% do IRPJ devido – declaração IR por lucro real

PESSOAS - 6% do IRPF devido – declaração completa do IR

Depósito do valor na 
conta do projeto 

controlada pelo Governo

Emissão do recibo 
pela LMFT para
o patrocinador

Apresentação do recibo 
na declaração do IR, 

para abatimento do valor

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE



CIRCUITO INFANTIL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ

Evento para crianças de 7 a 13 anos

4 festivais durante o ano

Mais de 400 participantes por etapa

Evento de caráter educacional

Realizado em 3 campos no Clube da Volks

Organização e arbitragem profissional

Lanche e premiação para todos



CIRCUITO INFANTIL DE FUTEBOL DE TAUBATÉ

Valor total do projeto:

R$ 249.050,84
• RH – Coordenadores e comunicação

• Encargos sociais e trabalhistas

• Uniformes completos – profissionais e coletes

• Material esportivo – bolas e traves

• Arbitragem profissional

• Lanche e medalhas

• Atendimento médico e ambulância

• Assistência contábil

• Material de divulgação

• Material de informática e papelaria



- A empresa realiza uma ação de responsabilidade social com a 
comunidade ao apoiar o projeto;

- Participação em momentos positivos e marcantes da vida de 
crianças e adolescentes;

- Contribui para entidade que faz a diferença na sociedade e 
com grande atuação na cidade;

- Exposição da marca nos uniformes e materiais do evento e site 
e  redes sociais da Liga, consolidando sua imagem perante o 
nosso público;

- O valor contribuído é 100% dedutível do Imposto de Renda;

- O projeto e todas as transações são seguras e acompanhadas
pelo Ministério da Cidadania e assessoria contábil envolvida;

- O aporte não concorre com outras Leis de Incentivo;

- A marca engaja-se na causa esportiva e social.

POR QUE JOGAR JUNTO?



Coletes dos participantes

Uniforme dos profissionais

Cartazes e folhetos

Faixas, banners e backdrop

Site e redes sociais

Premiação dos festivais

Eventos da empresa

Eventos na comunidade

EXPOSIÇÃO DA MARCA



RETORNO DE MÍDIA



Para mais informações e negociações sobre este projeto, entre em contato:

presidente@ligataubate.com.br

12 99152-8530

www.ligataubate.com.br

/ligataubate

NÃO DEIXE A BOLA PARAR !

@ligataubate

Presidente – Diego Magalhães

leideincentivo@ligataubate.com.br

12 98272-9622

Projetos – Fernando Prota


