
 
 

PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

 

 

A Lei De incentivo ao esporte, permite que as pessoas jurídicas destinem até 1% do Imposto 

de Renda devido, enquanto que as pessoas físicas podem fazê-lo até o limite de 6%. 

 

 

A ADD foi uma das primeiras instituições de esporte adaptado do Brasil a utilizar a Lei de 

Incentivo ao Esporte. 

Os projetos pleiteados, executados e em execução pela ADD são os abaixo relacionados:  

Clique aqui para consultar o status da prestação de contas no site do Ministério da 

Cidadania. 

http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/acesso-a-informacao/informacoes-

classificadas-2/prestacao-de-contas 

 

 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas-2/prestacao-de-contas
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas-2/prestacao-de-contas
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas-2/prestacao-de-contas
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/acesso-a-informacao/informacoes-classificadas-2/prestacao-de-contas


 
 

 
 
 

 

PROJETO: ADD - EQUIPES DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 

- CICLO PARALÍMPICO II 

PROCESSO:  71000.051811/2019-35 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Oferecer oportunidade de competição em Campeonatos, jogos 

e torneios oficiais de basquetebol em cadeira de rodas 

promovidos por entidades de administração esportiva em nível 

regional, estadual, nacional e internacional  

Promover o desenvolvimento máximo esportivo de cada atleta 

e comissão técnica, afim de que os mesmos possam ter 

PROJETO: ADD FORMANDO CAMPEÕES - ANO II 

PROCESSO:  58000.115574/2017-18 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  O objetivo deste projeto é proporcionar continuidade e o 

aumento da quantidade de beneficiados (jovens-adultos e 

adolescentes, com deficiência física) com idade a partir dos 13 

anos, residentes na cidade de São Paulo e Grande SP, possam 

receber treinamento especializado nas modalidades de Bocha 

Adaptada, Basquetebol em Cadeira de Rodas, atletismo, 

natação paraolímpica e tênis de mesa adaptado, 

proporcionando a descoberta de talentos esportivos para as 

respectivas modalidades. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  24 meses 

DIÁRIO OFICIAL: 

DOU PAG 60 - 27 10 

18 - FORMANDO CAMPEÕES - ANO II.pdf
 

TERMO DE COMPROMISSO:  De 16/03/2011 à 30/04/2012 

STATUS: Aguardando análise do plano de ajuste de trablaho 



 
 

condições de compor a Seleção Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas, contribuindo assim para que o Brasil se torne 

uma das potências mundiais na modalidade.  

Proporcionar o desenvolvimento e a descoberta de talentos 

esportivos para o basquetebol em cadeira de rodas nacional. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  24 meses 

TERMO DE COMPROMISSO:  Em captação  

STATUS: Em Captação 

 

PROJETO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO - 

ANO II 

PROCESSO:  58000.108486/2017-60 

MANIFESTAÇÃO: Educacional 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Proporcionar a aquisição de valores esportivos educacionais 

através da prática diversificada de atividades físicas e 

esportivas adaptadas reforçando a importância da incorporação 

da cultura esportiva como forma de desenvolvimento de uma 

cidadania consciente - Proporcionar o desenvolvimento físico 

motor de crianças com deficiência física e intelectual, visando o 

desenvolvimento de habilidades motoras gerais através do 

oferecimento de atividades físicas e esportivas diversificadas. - 

Disseminar e desenvolver conceitos de inclusão social dos 

participantes e seus familiares através da participação em 

atividades culturais, de lazer e recreação com a interação de 

pessoas sem deficiência; 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  12/07/2019 á 28/02/2021 

DIÁRIO OFICIAL: 

Aprovação Diário 

Oficial 15-01-2018.pdf
 

TERMO DE COMPROMISSO:  

TERMO DE 

COMPROMISSO - 58000.1084862017-60.pdf
 

STATUS: Em execução 

 

 



 
 

 
 
PROJETO: 

 

ADD - EQUIPES DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 

PROCESSO:  58701.004153/2010-99 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Competir em Campeonatos, Jogos e Torneios de rendimento de 

basquetebol em cadeira de rodas promovidos pela Federação 

Paulista de Basquete Sobre Rodas, CBBC Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas em nível 

nacional, tornando as equipes e atletas aptos a participar de 

competições internacionais organizadas por federações e 

clubes de outros países. 2. Promover o desenvolvimento 

máximo esportivo de cada atleta afim de que os mesmos 

possam ter condições de compor a Seleção Brasileira de 

PROJETO: ADD - EQUIPES DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 

-CICLO PARALÍMPICO 

PROCESSO:  58701.002111/2014-47 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Competir em Campeonatos, jogos e torneios oficiais de 

basquetebol em cadeira de rodas promovidos pela Federação 

Paulista de Basquete Sobre Rodas, CBBC Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas em nível 

nacional, tornando os membros das equipes aptos a participar 

de competições organizadas por órgãos de administração do 

esporte nacional e internacional quando convocados bem como 

competições internacionais para clubes. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  02/04/2018 até 29/02/2020. Prorrogado até 29/12/2020 

DIÁRIO OFICIAL: Nº 144, sexta-feira, 28 de julho de 2017 

TERMO DE COMPROMISSO 
E ADITIVO:  

58701.002111.2014-4

7.pdf

TERMO ADITIVO 

EQUIPES DE BASQUETE.pdf
 

STATUS: Em execução 



 
 

Basquetebol em Cadeira de Rodas, contribuindo assim para 

que o Brasil se torne uma das potências mundiais na 

modalidade. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  24 meses 

TERMO DE 
COMPROMISSO:  

De 21/12/2012 à 31/12/2014 

STATUS: Prestação de Contas Final apresentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO: ADD - FORMANDO CAMPEÕES - BOCHA E 

BASQUETEBOL ADAPTADO 

PROCESSO:  58701.011552/2013-59 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  O objetivo deste projeto é proporcionar a oportunidade para que 

30 jovens adolescentes, com deficiência física com idade entre 

15 e 21 anos, residentes nas cidades de São Paulo, possam 

receber treinamento especializado nas modalidades de Bocha 

Adaptada e Basquetebol em Cadeira de Rodas; proporcionando 



 
 

a descoberta de talentos esportivos para as respectivas 

modalidades. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  24 meses, com prorrogação de 6 meses.  

 

DIÁRIO OFICIAL: 

DOU_ADD Formando 

Campeões - prorrogação prazo -destaque.pdf

DOU_ADD Formando 

Campeões.pdf
 

TERMO DE COMPROMISSO:  

termo aditivo.pdf

 

De 27/06/2016 até 31/12/2018 

STATUS: Aprovação do cumprimento do projeto em 08/11/2019 

Encaminhado para avaliação do CGPCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO: ADD - NADANDO COM DANIEL DIAS 

PROCESSO:  58701.011200/2013-01 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  1. Oferecer condições de treinos  para competições de 

rendimento de natação paraolímpica promovidos pelo CPB 

Comitê Paraolímpico Brasileiro e Federação Aquática Paulista 

em nível nacional estadual e regional, e também em 

competições internacionais organizadas por federações e 

clubes de outros países. 

 

 2. Promover o desenvolvimento máximo esportivo de cada 

atleta afim de que os mesmos possam ter condições de compor 

a Seleção Brasileira de Natação Paraolímpica. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  24 meses 

DIÁRIO OFICIAL: 

DOUDAN~1.PDF

 

TERMO DE COMPROMISSO:  De 05/05/2015 até 31/05/2017 

STATUS: Prestação de Contas Final apresentada 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ADD Hands Teams - 

PROJETO: PROGRAMA DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ADAPTADO 

PROCESSO:  58701.002543/2014-58 

MANIFESTAÇÃO: Educacional 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Proporcionar a aquisição de valores esportivos educacionais 

através da prática diversificada de atividades físicas e 

esportivas adaptadas reforçando a importância da incorporação 

da cultura esportiva como forma de desenvolvimento de uma 

cidadania consciente. - Acompanhar e auxiliar no processo de 

desenvolvimento educacional e de saúde (nutricional, físico e 

psicológico) através de atendimento multiprofissional para os 

participantes e seus familiares; - Disseminar e desenvolver 

conceitos de inclusão social de crianças e adolescentes com 

deficiência através da participação em atividades culturais, de 

lazer e recreação com a interação de pessoas sem deficiência; 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  27/04/2016 À 28/04/2018  

DIÁRIO OFICIAL: 

diário oficial  

destacado.pdf
 

TERMO DE 
COMPROMISSO:  

58701.002543.2014-5

8 (1) TERMO COMPROMISSO PIAD.pdf
 

STATUS: Finalizado. Prestação de Contas Final apresentada 



 
 

PROCESSO 58701.004258/2010-48 

MANIFESTAÇÃO: Rendimento 

OBJETIVO PRINCIPAL:  O objetivo desse projeto é iniciar uma equipe de Vôlei Sentado 

de alto rendimento, visando principalmente o aumento de 

atletas femininas na modalidade ampliando assim a 

participação de atletas para representar o EstaDe 20///do de 

São Paulo e o Brasil nas competições, contribuindo com o 

desenvolvimento do vôlei paraolímpico no Brasil. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  12 meses 

TERMO DE 
COMPROMISSO:  

De 20/3/2012 à 30/4/2013  

STATUS: Prestação de contas de execução do projeto aprovada. 

Encaminhado para CGPCO 

 

PROJETO: ADD CESTA DE 3 – Escola de Esporte Adaptado 

PROCESSO:  58701.001401/2009-14 

MANIFESTAÇÃO: Educacional 

OBJETIVO PRINCIPAL:  Proporcionar a aquisição de valores educacionais através do 

esporte adaptado para crianças com deficiência, fisica, 

intelectual e visual, estimulando o desenvolvimento físico, social 

e psicológico contribuindo, assim com a inclusão social e 

desenvolvimento integral das crianças. 

VIGÊNCIA DO PROJETO:  12 meses  

TERMO DE 
COMPROMISSO:  

De 16/03/2011 à 30/04/2012 

STATUS: Prestação de Contas Final apresentada 

 

 

 

 

Atualizado em março/2020  


