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O Projeto de Lei 3276/2021, apresentado na 
última semana ao Senado Federal, permite que 
despesas com academias e demais 
estabelecimentos especializados na prática da 
atividade física sejam passíveis de dedução no 
Imposto de Renda. De autoria do senador 
Veneziano Vital do Rego, a proposta determina 
que os gastos dedutíveis estariam limitados 
individualmente a R$ 3.500,00 por ano, o mesmo 
patamar das despesas com educação. 

“A Associação defende que atividade física tem impacto na Saúde pública e é tão importante 
quanto o próprio atendimento médico, assim deve ter o mesmo incentivo de dedução. O 
senador Veneziano, com quem temos nos reunido, entendeu que esse pleito é coerente e se 
prontificou a defender essa tese. Nós contribuímos com a orientação para a redação deste 
PL”, disse Dr. Mario Duarte, advogado da ACAD Brasil. 

“O incentivo à prática da atividade física vai reduzir, ao longo do tempo, despesas com médicos, 
clínicas e hospitais, uma vez que se trata de uma forma de cuidar da saúde preventivamente, 
diminuindo assim o volume de gastos desta natureza hoje apresentados pelo contribuinte na 
hora de declarar o IR”, disse Veneziano na justificativa apresentada para o projeto. 

PL concede dedução no IR para gastos com academia e atividades físicas

DEDUÇÕES IR

Nos dias 24 e 25 de setembro, a Associação, em parceria com o CREF16-RN, realizou o 
Encontro ACAD Brasil no Rio Grande do Norte: um evento que reuniu empresários e 
profissionais do fitness. Um dia inteiro de palestras e troca de informações sobre o 
mercado de fitness e as estratégias para o desenvolvimento do setor marcaram o evento, 
que contou com a apresentação do presidente da ACAD Brasil, Ailton Mendes, e com a 
fala do líder regional da Associação no Rio Grande do Norte, Wescley Garcia. O encontro 
também contou com a presença do presidente do CREF16-RN, Francisco Borges de 
Araújo, e do conselheiro Franklin Deweksley Soares, e de dezenas de representantes de 
academias da região.  

“O evento foi fantástico! Pudemos conhecer alguns associados pessoalmente, 
reencontrar amigos e estreitar novos relacionamentos. Foi um sucesso graças à 
organização, engajamento e trabalho de todos os envolvidos”, disse Wescley Garcia.   

Encontro ACAD Brasil no Rio Grande do Norte é um sucesso 

Clique aqui para ver mais fotos do evento!
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Nos últimos dias, a obrigatoriedade de 
apresentação do “passaporte de vacinação” foi 
suspensa pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro e, no dia seguinte, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, derrubou a 
decisão do TJ-RJ, fazendo valer novamente o 
decreto municipal de exigência do documento para 
entrada em determinados locais. As academias 
estão listadas entre os estabelecimentos que 
deverão exigir o documento aos seus 
frequentadores. 

Rio de Janeiro: passaporte de vacinação é novamente obrigatório

Passaporte de Vacina
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COVID-19

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

PATROCINADORES:

Não perca a oportunidade de se associar às 
mais relevantes notícias sobre a indústria do 
fitness. Informações sobre espaço publicitário:
Clique aqui, fale conosco:       (21) 96445-5939 

Sua marca no 
Informativo
ACAD Brasil!

 Dúvidas? Entre em contato:
(21) 96445-5939  :: atendimento@acadbrasil.com.br  :: www.acadbrasil.com.br
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