
CARTILHA LEI DE INCENTIVOS 
FISCAIS PARA PATROCÍNIO DE 

PROJETOS SOCIAIS

C O R U M B Á  -  M A T O  G R O S S O  D O  S U L  -  B R A S I L



2

CARTILHA DE LEIS DE INCENTIVO
Por Fernanda Dearo e Rogério Gerlah Paganatto CRC 1SP131.987/03

O Brasil é rico em leis de incentivo fi scal. E pobre em informação sobre como utilizá-las. O 
que se encontra no mercado é bastante burocrático de se entender, por isso segue uma 
explicação didática para que todas as empresas possam usufruir desses benefícios não dei-
xando mais recursos em cima da mesa todos os anos.

DEDUÇÕES DE IMPOSTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS
VIA IMPOSTO DE RENDA

- Lei Federal de Incentivo à Cultura

As empresas optantes pelo lucro real podem doar/patrocinar projetos aprovados na Lei 
Rouanet (projetos culturais diversos: teatro, show, produção de CD, dentre outros) ou 
Lei do Audiovisual (fi lmes, películas). Pode ser deduzido até o limite máximo de 4% do 
valor do IR devido total para projetos na Lei Rouanet e até 1% na Lei do Audiovisual.

NA PRÁTICA

A empresa decide por um projeto já aprovado pela Lei, esse projeto precisa ter um número 
do MINC/ PRONAC e ter a publicação dessa aprovação feita em Diário Ofi cial. A empresa 
deposita o valor do patrocínio (quando sua marca ganha visibilidade) ou doação (quando 
a marca não ganha visibilidade) na conta do projeto no Banco do Brasil. 

O proponente (responsável pelo projeto - pode ser pessoa jurídica ou física) emite recibo 
com todos os dados do projeto. A empresa de posse deste recibo, deduz do IR devido a 
pagar no período de apuração imediatamente seguinte (mensal, trimestral ou anual, 
conforme o caso), em que foi feita a doação.

A empresa pode negociar livremente com o proponente do projeto formas de contraparti-
da para sua marca, como por exemplo, uma sessão fechada do teatro para os seus clientes, 
sua logomarca em ingressos, etc.

A Lei Rouanet também prevê a dedutibilidade parcial do valor doado/patrocinado. A 
defi nição da concessão da renúncia total ou parcial ao apoiador é o tipo de segmento 
do projeto.
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Exemplo de dedução:
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- Lei de Incentivo ao esporte

As empresas optantes pelo lucro real podem doar/patrocinar projetos aprovados na Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte até o limite máximo de 1% do IR devido.

NA PRÁTICA

A empresa decide por um projeto já aprovado pela Lei, esse projeto precisa ter a publica-
ção de aprovação feita em Diário Ofi cial. A empresa deposita o valor do patrocínio (quando 
sua marca ganha visibilidade) ou doação (quando a marca não ganha visibilidade) na conta 
do projeto no Banco do Brasil. 

O proponente (responsável pelo projeto - pode ser pessoa jurídica ou física) emite recibo 
com todos os dados do projeto. A empresa de posse deste recibo, deduz do IR devido a 
pagar no período de apuração imediatamente seguinte (mensal, trimestral ou anual, 
conforme o caso), em que foi feita a doação.

A empresa pode negociar livremente com o proponente do projeto formas de contraparti-
da para sua marca, como por exemplo, sua logomarca em banners, clínicas de esporte para 
seus clientes, etc.

- Fundos da Criança e do Adolescente - FUMCAD

As empresas optantes pelo lucro real podem doar/patrocinar projetos aprovados nos Fun-
dos da Criança e do Adolescente até o limite máximo de 1% do IR devido.

NA PRÁTICA

A empresa decide por um projeto já aprovado pelo Fundo da criança e do Adolescente de 
seu município ou estado. A empresa deposita o valor da doação na conta do Fundo que 
aprovou o projeto. O Fundo retém a taxa administrativa de 10% e repassa o valor ao proje-
to. O Fundo emite o recibo para a empresa e não o proponente do projeto.

A empresa de posse deste recibo, deduz do IR devido a pagar no período de apuração 
imediatamente seguinte (mensal, trimestral ou anual, conforme o caso), em que foi 
feita a doação.

A empresa pode negociar livremente com o proponente do projeto formas de contrapartida 
para sua marca, como por exemplo, sua logomarca em materiais de divulgação do projeto.
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Exemplo de dedução:
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- ONGs que possuem certifi cação de OSCIP OU Utilidade Pública Federal

Essa dedução pode ser feita no valor de até o limite de 2% do lucro operacional da empre-
sa e a doação é colocada como despesa operacional. A empresa deve doar para uma ONG 
com certifi cação de OSCIP ou de Utilidade Pública Federal, deve pegar o recibo de doação 
com todos os dados.

NA PRÁTICA

A empresa decide por fazer uma doação para uma ONG - Associação ou Fundação, que 
tenha certifi cação de OSCIP ou Utilidade Públcia Federal em dia. A empresa faz o depósito 
na conta da instituição. A instituição emite recibo para a empresa de acordo com a IN 87.

A empresa lança contabilmente o recibo como despesa operacional e o valor da doação 
não pode ultrapassar o limite de 2% do lucro operacional da empresa. Do valor total doado, 
a empresa poderá abater do IR apurado no máximo 34%.

A empresa pode negociar livremente com a instituição que recebeu a doação formas de 
contrapartida para sua marca, como por exemplo, uma placa com sua marca na recepção 
da entidade, etc.
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Exemplo de dedução:
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DEDUÇÕES DE IMPOSTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS VIA ICMS

- ICMS - Imposto Estadual

Nem todos os estados do país possuem leis de incentivo estaduais. Em São Paulo existe a 
Lei Estadual de Incentivo ao Esporte via Secretaria do Esporte e a Lei PROAC de incentivo 
à Cultura Estadual via Secretaria de Cultura. No Rio de Janeiro e Goiás também é possível 
patrocinar projetos com até o limite de 4% do ICMS devido mensal. 

Já no Mato Grosso do Sul temos a Lei 2.645, de 11 de julho de 2003. Decreto 11.299, de 16 
de julho de 2003. Lei 2.726, de 02 de Dezembro de 2003.

Segundo informações do FIC-MS, atualmente o governo do estado retém cerca de 3% do 
ICMS pago pelas empresas e emprega diretamente no FIC. Ou seja, as empresas não repas-
sam diretamente.

As fi nalidades do Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul são:
I - apoiar a criação, produção, valorização e difusão das manifestações culturais, com base 
no pluralismo e na diversidade de expressão;
II - promover o livre acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais;
III - estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as suas regiões, de maneira 
equilibrada, considerando o planejamento e a qualidade das ações culturais;
IV - apoiar ações de preservação e recuperação do patrimônio cultural material e imaterial 
do Estado;
V - incentivar a pesquisa e a divulgação do conhecimento, em especial sobre a organização 
da cultura e a renovação das linguagens artísticas;
VI - incentivar o aperfeiçoamento de artistas e técnicos das diversas áreas de expressão da 
cultura;
VII - promover o intercâmbio e a circulação de bens e atividades culturais com outros Esta-
dos e Países, destacando a produção sul-mato-grossense;
VIII - valorizar os modos de fazer, criar e viver dos diferentes grupos formadores da socie-
dade.
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Mais informações - Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do 
Sul - FIC
Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul - (67) 3316-9320.

Por isso é sempre importante verifi car as condições de cada estado. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, a dedução pode ser feita até o limite de 4% do imposto total devido. Porém, o 
patrocinador é co-responsável pelo bom uso dos recursos. O que signifi ca que se o propo-
nente do projeto não fi zer uma boa prestação de contas quem paga a conta é a empresa 
que patrocinaou, inclusive correndo o risco de perder sua certidão estadual.

- ISS - Municipal ou IPTU

Alguns municípios possuem lei de dedução fi scal via ISS e/ou IPTU. Em São Paulo, batizada 
de Lei Mendonça, a Lei permite a dedução fi scal de até 20% do valor total mensal pago 
de IPTU ou ISS. O total permitido dos 100% devido do IPTU/ISS que poderá ser abatido 
é de 70%, ou seja, 30% deverá ser pago em dinheiro pela empresa, o que chamamos de 
contrapartida.

Não há leis municipais de incentivo no Mato Grosso do Sul.
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- Orientações para lançamento na contabilidade

Lançamentos na contabilidade:

D: Despesas com Doação ou Patrocínio (é importante segregar em: Lei Rouanet, FUMCAD, 
OSCIP, etc)

C: Banco

Lançamento na fi cha do imposto de renda:
a) Lançar os valores efetivamente pagos conforme o caso, nas linhas 6, 7 ou 8 da fi cha 05 A, 
da coluna “Total”, e;
b) Lançar o valor da parcela não dedutível correspondente.
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Além de fazer o lançamento na fi cha 05 A, a empresa incentivadora deverá lançar o valor 
efetivamente pago na fi cha 12 A, na linha correspondente ao incentivo.



Documento elaborado com a parceria das empresas:

RUA COMENDADOR DOMINGOS SAHIB, 300 - PORTO GERAL
CORUMBÁ - MATO GROSSO DO SUL - BRASIL

CEP 79.300-130
TELEFONE: 55 (67) 3231-8436

www.moinhocultural.org.br


