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PLANO DE PATROCÍNIO SMEL Nº 06/2020 
 

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Município de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e 

com base no Edital de Chamamento Público SMEL nº 001/2019, torna público o Plano de Patrocínio SMEL 

06/2020, com objetivo de captar recursos para a realização da Corrida Rústica para Pessoas com 

Deficiência (PCD).  

 

1. PROJETO: 

XXII CORRIDA RÚSTICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

A Corrida Rustica PcD é uma corrida de rua adaptada, com participação gratuita, especificamente planejada 

para pessoas com deficiência, previsto para acontecer no segundo semestre do ano, preferencialmente na 

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (21 a 28 de agosto).  

 

2. DESCRIÇÃO:  

A Corrida Rústica para Pessoas com Deficiência (PcD) destina-se às pessoas com diversos tipos e graus de 

deficiência, sendo adaptada considerando as peculiaridades desse público. O evento é divido em 4 (quatro) 

provas (caminhada – 50 metros, corrida – 100, 200 e 1.000 metros) e tem sido realizada na Avenida Getúlio 

Vargas, na região da praça da Savassi. 

A corrida tem a perspectiva de inclusão social e construção da cidadania, e objetiva melhorar a qualidade 

de vida através do fomento da prática de atividades físicas, além de divulgar as potencialidades e 

possibilidades das pessoas com deficiência, independente do contexto social no qual elas estão inseridas. 

 

3. HISTÓRICO: 

A Corrida Rustica PCD é um evento tradicional no município, realizado há mais de 20 anos pela Prefeitura 

de Belo Horizonte, e integra as ações de inclusão e de valorização das pessoas com deficiência previstas no 

calendário do programa Superar*. Ela tem caráter participativo e, portanto, todos ganham medalha como 

reconhecimento da superação individual. Na edição – 2019 – participaram mais de 700 pessoas com 

deficiência, bem como associações ligadas à temática. Na torcida, comparecem familiares, amigos, e 

público em geral, uma vez que o evento é aberto. 

*O Superar é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte, executado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

que promove a inclusão social das pessoas com deficiências por meio da prática de atividades físicas e do esporte 

educacional ou de rendimento. 

 

4. OBJETIVO: 

Promover, difundir e proporcionar às Pessoas com deficiência a participação em uma corrida rústica 

específica para o este público, considerando suas peculiaridades, possibilitando um momento de 

socialização e lazer aos alunos/atletas envolvidos, fomentando a prática de atividades físicas e divulgando e 

valorizando as entidades que atuam com pessoas com deficiência. 

 



                

                                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

 

2 

5. PÚBLICO: 

Pessoas com deficiência com idade mínima de 06 anos. 

 

6. CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

O projeto tem custo inicial previsto de R$ 100.000,00. 

Nesse valor estão previstas despesas mínimas com contratação de infraestrutura básica e pessoal, 

premiação, transporte e alimentação. 

 

7. COTAS DE PATROCÍNIO:  

COTA PÓDIUM – Chancela “Apresenta” 

Aporte mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Medalhas (Espaço Exclusivo); 

 Camisas para os participantes (Espaço Exclusivo); 

 Camisas para equipe técnica (Espaço Exclusivo); 

 Faixa de largada (Espaço Exclusivo); 

 Viseiras personalizados – para Familiares/responsáveis e acompanhantes (Espaço 
Exclusivo); 

 Balões personalizados – para torcida e público presente no local (Espaço Exclusivo); 

 Batecos personalizadas – para torcida e público presente no local (Espaço Exclusivo); 

 Banner para fotos tipo “selfie” (Espaço Exclusivo – chancela “Apresenta”); 

b) Divulgação da Logomarca no website e redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte, em 

publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

c) Direito de ativação de 1 (um) ponto promocional no evento para distribuição de brindes e/ou 

material institucional. 

d) Direito de instalação de banner institucional, próprio, com metragem de até 6 (seis) m2 na Abertura 

do evento. 

e) Menção do patrocinador na locução durante a realização da Abertura do evento. 
 

COTA FIBRA DE CARBONO – Chancela “Patrocínio” 

Aporte mínimo R$ 75.000,00 (setenta mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Medalhas; 

 Camisas para os participantes (Espaço tamanho M – nas costas); 
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 Camisas para equipe técnica (Espaço tamanho M – nas costas); 

 Faixa de largada dimensões (5m x 1m); 

 Banner para fotos tipo “selfie”(Espaço tamanho M – chancela “Patrocínio”); 

b) Divulgação da Logomarca no website e redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte, em 

publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

c) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 6 (seis) m2 na Abertura do 

evento. 

d) Menção do patrocinador na locução durante a realização da Abertura do evento. 

 

COTA LIGA DE ALUMÍNIO – Chancela “Patrocínio” 

Aporte mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Camisas para os participantes (Espaço tamanho P – nas costas); 

 Camisas para equipe técnica (Espaço tamanho P – nas costas); 

 Faixa de largada dimensões (Espaço tamanho P – chancela “Patrocínio”) 

b) Divulgação da Logomarca no website e redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte, em 

publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

c) Menção do patrocinador na locução durante a realização da Abertura do evento. 

 

APOIO – Chancela “Apoio” 

Propostas livres (serão aceitas propostas em bens e serviços economicamente mensuráveis) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) A combinar entre as partes, guardando proporcionalidade com o valor econômico equivalente aos 

recursos materiais e serviços oferecidos. 

  

8. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS CARTAS DE INTENÇÃO: 

O prazo para captação é 30/05/2020.  

Conforme item 3.5 do Edital de Chamamento 001/2019, a SMEL poderá por conveniência ou oportunidade, 

encerrar a captação antes do prazo previsto neste Plano de Patrocínio. 

A Carta de Intenção de patrocínio deverá seguir modelo específico, disponível em 

https://prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer, redigida em papel timbrado e assinada pelo representante 

legal (em caso de empresas). Poderá ser entregue na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situada na 

Avenida Getúlio Vargas, 1245, 4º andar, sob os cuidados da Diretoria de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação, em horário comercial, ou encaminhada para o e-mail dpma@pbh.gov.br. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer
mailto:dpma@pbh.gov.br

