MANUAL DE
INSTRUÇÕES

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRÓ-ESPORTE RS LIE
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APRESENTAÇÃO
Este manual foi elaborado com o intuito de auxiliar o proponente nos
procedimentos para efetivar a captação de recursos de forma eletrônica para os
projetos desportivos e paradesportivos aprovados junto ao Programa PRÓ-ESPORTE
RS LIE - Lei de Incentivo ao Esporte, mecanismo de incentivo fiscal instituído pela Lei
Estadual nº 13.924/12 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 55.534/2020 e
demais legislações vigentes pertinentes ao Programa.
A presente publicação visa demonstrar, passo a passo, os procedimentos
operacionais para apresentação da Manifestação de Interesse em Patrocinar/Termo
de Compromisso
– MIP/TC, bem como para geração das Cartas de Habilitação de Patrocínio – CHP.
Toda a operacionalização da etapa de captação de recursos será realizada na página
www.proesporte.rs.gov.br através do “Acesso ao Espaço do Proponente” com a
geração do formulário MIP/TC para assinatura do patrocinador e apresentação
da documentação da empresa.
A geração da CHP é feita pelo próprio proponente por via eletrônica, dispensando-o
de vir à Secretaria para a retirada de cada parcela, o que acarreta maior agilidade e
dinamismo a todo o fluxo logístico de recebimento dos patrocínios.
Este manual está dividido em duas etapas:
I – APRESENTANDO A CAPTAÇÃO II – GERANDO AS CHP

Além das informações constantes neste manual, deverá ser observada atentamente
toda a legislação vigente pertinente ao Programa.
Dúvidas podem ser sanadas junto à equipe técnica do Programa através do e-mail
proesporte@esporte.rs.gov.br.
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1) APRESENTANDO A CAPTAÇÃO
Passo 1: Acessar a página www.proesporte.rs.gov.br , após clicar "Acesso ao Espaço
do Proponente" e na ABA LIE.

Clicar em Projeto Aprovado.

Passo 2: Acessar a função
"Captação":

Passo 3: Acessar a função "Inserir uma nova MIP":

Após definidos os patrocinadores e os valores, será possível "INSERIR UMA NOVA
MIP", sendo até o valor aprovado e durante a vigência do período de captação.
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Passo 4: Preencher as informações completas do patrocinador e o valor do
patrocínio para gerar a MIP. Após inserção, clicar em "SALVAR MIP".

Preencher TODOS os
campos

Passo 5: Acessar o registro disponível para consulta e para as demais
"ações":
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Passo 6: Verificar a legenda das ações para as operações disponíveispara a MIP,
conforme orientações:

Símbolo

Ação
Impressão da MIP/TC para
assinatura
Edição da MIP/TC
Exclusão da MIP/TC
Acessar e anexar os documentos da MIP/TC

Enviar a MIP/TC para análise do PRÓ-ESPORTE RS

Em conformidade com o Art. 44 da Instrução Normativa nº 01/2022, seguem
algumas orientações:

Símbolo

Orientação
Após impressão, a MIP/TC deverá ser assinada por seus
responsáveis ,pelo Proponente e pelo Patrocinador com a
firma reconhecida de pessoajurídica.
Após clicar neste botão, os documentos MIP/TC e Consulta
ao Contribuinte (Receita Estadual) deverão ser anexados ao
sistema obtida junto com a Inscrição Estadual da empresa
patrocinadora para análise da equipe técnica do Próesporte RS.
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Passo
7:
Acessar
o
site da
Secretaria
da
Fazenda
RS
www.sefaz.rs.gov.br/consulta/contribuinte para obtenção e impressão da Consulta
ao Contribuinte.
O documento da Consulta do Contribuinte deverá constar a Inscrição Estadual da
empresa patrocinadora.

PRESTE ATENÇÃO
Assegurar que a Situação Cadastral Vigente seja HABILITADO e o número da
inscrição da empresa seja o mesmo informado na MIP/TC.
O benefício fiscal será concedido para a INSCRIÇÃO ESTADUAL informada e
somente atravésdesta inscrição é que ocorrerá a apropriação do crédito.
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A Consulta ao Contribuinte deverá ser impressa.
Passo 8: Após impressão, a MIP/TC deverá ser assinada pelos responsáveis, pelo
Proponente e pelo Patrocinador.
A assinatura do patrocinador deverá ter a firma reconhecida de PESSOA JURÍDICA,
com o objetivo de evitar a necessidade de comprovação de autorização (estatuto
e/ou contrato social) para o responsável.
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Passo 9: Anexar os documentos MIP/TC(assinadose autenticados) e a Inscrição
Estadual (Consulta ao Contribuinte). Clicar no ícone abaixo:
Após clicar neste botão, os documentos MIP/TC e Consulta ao
Contribuinte (Receita Estadual) deverão ser anexados ao
sistema obtida junto com a Inscrição Estadual da empresa
patrocinadora para análise da equipe técnica do Pró-esporte RS.

Clicar em "escolher arquivo" para selecionar o arquivo a ser anexado:
IMPORTANTE:Anexar somente arquivos em PDF.

Após anexar os documentos, clicar em " SALVAR DOCUMENTO".

Observação: Os arquivos poderão ser excluídos em caso de engano/erro.
Basta clicar na "lixeira vermelha" no lado direito da tela.
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Passo 10: Enviar os documentos para análise da equipe técnica do Pró-esporte RS.
Clicar no ícone abaixo.

Enviar a MIP/TC para análise do PRÓ-ESPORTE RS

Ficar atento ao prazo para criar e enviar novas MIP !
Mesmo sendo gerada e assinada, a MIP deverá ser encaminhada para
análise da equipe técnica do programa PRÓ-ESPORTE RS até a data limite
estabelecida pela vigência de captação.
Evitar o envio de documentos nos últimos dias !
Caso seja identificada alguma inconsistência, o Proponente deverá realizar a
adequação até o 15º (décimo quinto) dia após o término da vigência de
captação, conforme previsto no Art. 45 , §4º da Instrução Normativa
01/2022.
Havendo inconsistência, será enviado e-mail ao Proponente indicando o
motivo.

Passo 11: Para consultar a MIP/TC enviada para análise, basta clicar na lupa.
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IMPORTANTE:

STATUS da MIP/TC após envio: "MIP aguarda análise".
Os documentos poderão ser alterados ou excluídos antes de serem analisados
pela equipe técnica do programa Pró-esporte RS. Clicar no ícone indicado abaixo:

Ao clicar no ícone, aparecerá o texto: RECUPERAR A MIP que foi para análise da
equipe técnica Pró-esporte RS (SEDACTEL) para fazer alterações (esta ação fica
disponível apenas enquanto a equipe técnica Pró-esporte RS (SEDACTEL) não
analisar a MIP).
Após análise da equipe técnica do Pró-esporte RS , o Proponente poderá substituir
apenas os documentos com status "REPROVADO"
Passo 12: Anexar os documentos "TERMO DE COMPROMISSO DO PROPONENTE" e
"DECLARAÇÃO DO CONTADOR".

Clicar na ABA "Documentos", após clicar no nome do documento a anexar.
Preencher e anexar o documento clicando "Escolherarquivo" . Ficar atento ao
documento correspondente a cada item.
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OBSERVAÇÃO:Os documentos já estão no modelo correto, basta preencher os
campos disponíveis com as informações solicitadas.

2) GERANDO AS CHP(Cartas de Habilitação de Patrocínio)
Passo 1: Acessar " ACESSO AO ESPAÇO DO PROPONENTE", aba "Captação". Clicar
na MIP em situação "APROVADA" pela equipe técnica do programa PRÓ-ESPORTE
RS.
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Requisitos parageraçãodaCHP:
a)Informação sobre a "CONTA BANCÁRIA" corrente, exclusiva do projeto, em nome
do Proponente. Banco BANRISUL (041) com extrato da conta zerado.
b)Captação INTEGRAL de 100% (soma dos valores das MIP aprovadas) do valor
incentivado.

Passo2: Clicar em"Habilitações", após clicar no
item

Passo3: Clicar em"Nova Cartade Habilitação" paraemissão
da CHP.
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Passo4: Após gerar a CHP, definir o"Valor da Habilitação"referente
a cada parcela/cotaúnica.

Passo5: Impressão da CHP . Ícone

Passo 6: Verificar se a CHP " provisória " foi gerada, com numeração
única e exclusiva para ser encaminhada ao patrocinador. Solicitar ao
mesmo o repasse ao FEIE (Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte) e
o depósito na conta do projeto, conforme prevê a Instrução
Normativa01/2022.
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PRESTE
ATENÇÃO
1) O valor da Guia de Arrecadação (código 1131) será recolhido ao FEIE

e será calculado com base no valor da CHP, referente ao percentual de
10% (dez por cento), conforme expresso no "Manual de
Preenchimento da Guia de Arrecadação disponível no
www.proesporte.rs.gov.br .
2) O repasse

do patrocínio deverá ser transferido para a conta
vinculadado projeto(conforme "Valor paradepósitonoprojeto".

3) Observar o aviso que consta na CHP - ATENÇÃO: Aguarda validação

do benefício fiscal pelo Pró-esporte (SEDACTEL). Caberá ao
proponente solicitar ao patrocinador os comprovantes de pagamento
para comprovação e validação da CHP.
Passo 7: Acompanhar o processo de validação do benefício fiscal
relativo à CHP. A aprovação da CHP pelo programa Pró-esporte
(SEDACTEL) dependerá dos pagamentos da GA do FEIE e do projeto
esportivo. Os comprovantes de ambos deverão ser incluídos no
sistema pelo Proponente(em PDF).
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Anexar os comprovantes e clicar em"Salvar Documentos"paraenvio
e análise da equipe técnicadoPró-esporte.

Passo8: Enviar a CHP para validaçãodefinitivaclicandono
ícone
Após envio, a situação da CHP constarácomo"Aguarda
análise".

Observações:
1) Havendo inconsistência, oProponente receberáume-mail
indicandoo motivo.
2) Seráenviadoum e-mail (automaticamente) aoProponente na
aprovaçãoda CHP.
3) As situações daCHP poderão ser:
Documentação em aberto, deve ser atualizada pelo produtor.
Documentação aguarda análise do Pró-esporte (SEDACTEL).
Habilitação aprovada.
Habilitação reprovada, deve ser atualizada pelo produtor.
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Passo 9: Os documentos serão conferidos e , estando regulares, a
situação da CHP será alterada para "Aprovada", possibilitando a
emissãoda mesmapeloProponente.

O Programa Pró-esporte (SEDACTEL) providenciará a informação
do crédito concedido junto ao sistema integrado da SEFAZ, que
possibilitará ao patrocinador dar consistência dos créditos
informados em sua GIA - Guia de Informação e Apuração. Após
realizada esta operação, a informação estará em "Registrada na
SEFAZ" e, então, facultará ao patrocinador o usufruto do
benefício do ICMS junto à SEFAZ.
Passo 10: Clicar no ícone "impressora" para visualizar e imprimir a
CHP validada.
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IMPORTANTE:
CHP validada: aparecerá uma "Chave de autenticação" que será
utilizada no site do Pró-esporte para consultar a autenticidade desta
habilitaçãoe também paraoutras informações.
Cada CHP possuirá um número próprio e único sequencial na parte
superior e uma chave de autenticação na parte inferior do
documento.

Secretaria do Esporte e Lazer
Departamento de Fomento
PRÓ-ESPORTE RS
Av. Borges de Medeiros, 1501 / 9º andar
CEP: 90.119-900 - Porto Alegre - RS
Telefones: 51 3215-9405 / 9406
proesporte@esporte.rs.gov.br
www.proesporte.rs.gov.br

Atualizadoem
15/07/22
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