
                

                                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

 

1 

PLANO DE PATROCÍNIO SMEL Nº 01/2020 
 

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 

01/2020, com objetivo de captar recursos para os Jogos Escolares de Belo Horizonte – Edição 2021.  

 

1. PROJETO:  

JOGOS ESCOLARES DE BELO HORIZONTE 

Projeto n° 2017.01.0249 aprovado no Minas Esportiva Incentivo ao Esporte – MEIE (Lei Estadual 

n°20824/2013 e alterações), que permite a dedução do valor total do incentivo pelo contribuinte 

enquadrado no Regime de Débito e Crédito, dentro dos limites de 1 a 3% do ICMS apurado no período. 

 

2. DESCRIÇÃO:  

Os Jogos Escolares de Belo Horizonte – JEBH são uma competição esportiva escolar aberta a participação 

gratuita de estudantes da rede pública e privada de ensino de Belo Horizonte e a adolescentes atendidos 

nos Centros Socioeducativos e nas entidades que desenvolvem o paradesporto no Município.  

São disputadas 25 modalidades, sendo 15 esportivas: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, 

ginásticas, handebol, judô, luta olímpica, natação, peteca, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez – e 

10 paradesportivas: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação paralímpica, tênis 

de mesa, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado.  

Os JEBH acontecem anualmente no primeiro semestre, ao longo de 04 meses, incluindo divulgação, 

inscrição, congresso técnico, cerimônia de abertura, competições e classificação final. As partidas são 

realizadas nas escolas participantes e em equipamentos esportivos de referência. Os vencedores de cada 

modalidade são indicados para representar Belo Horizonte nos jogos estaduais. 

 

3. HISTÓRICO: 

Os JEBH são um dos eventos esportivos mais tradicionais do município e já teve diversos nomes e formatos. 

A partir de 2011 (Lei Municipal 10.344) passou a ser garantido enquanto política pública afeita às áreas de 

esporte e educação. Em 2018, participaram 115 instituições, sendo 44 escolas municipais, 33 escolas 

estaduais, 31 escolas particulares, 01 escola federal, 03 centros socioeducativos e 03 instituições do 

paradesporto, totalizando mais de 330 disputas e aproximadamente 3.580 alunos/atletas. 

 

4. OBJETIVOS: 

a) Fomentar a democratização e a diversificação da prática esportiva nas instituições de ensino; 

b) Promover o intercâmbio socioesportivo; 

c) Indicar os representantes de Belo Horizonte para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas 

Gerais – JEMG; 

d) Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. 
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5. PÚBLICO: 

Estudantes das redes de ensino pública e privada do Município, adolescentes atendidos nos Centros 

Socioeducativos e pessoas com deficiência vinculadas às entidades que desenvolvem o paradesporto, 

dentro da faixa etária entre 12 e 17 anos de idade. 

É previsto a participação de mais de 3.000 estudantes e de cerca de 150 instituições de ensino. 

O JEBH tem, ainda, repercussão na comunidade escolar (direção, professores e pais ou responsáveis) 

atingindo público indireto de cerca de 10.000 pessoas de diversas classes sociais e regiões do Município.  

 

6. CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

O projeto tem custo total previsto em R$269.854,14 

Estão previstas despesas com contratação de arbitragem, serviços técnicos e sonorização e compra de 

equipamentos, premiação e materiais promocionais, dentre outras, detalhadas no projeto aprovado. As 

previsões quantitativas do público atendido e, consequentemente do número de modalidades e disputas, e 

do material esportivo e promocional são condicionadas à captação do valor total do projeto.  

A viabilidade de execução do projeto, por meio da lei de incentivo –  MEIE, depende da captação mínima de 

35% do valor total do mesmo, conforme previsto na legislação pertinente. 

 

7. COTAS DE PATROCÍNIO:  

 

COTA OURO – Chancela “Apresenta” (Patrocinador único) 

Aporte financeiro mínimo R$269.854,14 (Duzentos e sessenta e nova mil, oitocentos e cinquenta e 

quatro reais e quatorze centavos) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro até o limite de 1 a 3% do saldo devedor mensal do 

ICMS apurado no período, conforme faixas definidas no Decreto nº 46.308/2013 que regulamenta 

a isenção fiscal para a realização de projetos esportivos no Estado de Minas Gerais; 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Banners Oficiais do JEBH; 

 300 camisas para staffs (espaço frontal); 

 750 bottoms personalizados - para torcida e comunidade escolar; 

 500 balões tipo bateco personalizados – para torcida; 

 1200 medalhas; 

 312 troféus; 

 3000 Certificados de Participação Individual; 

 Capa do regulamento geral e regulamentos específicos da competição. 

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

publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 
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d) Direito de ativação de dois pontos promocionais, no Congresso Técnico e na Abertura do evento ou 

em outras oportunidades acordadas entre as partes, para distribuição de brindes e/ou material 

institucional. 

e) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 6m2 na Abertura do evento. 

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

 

COTA PRATA – Chancela “Patrocínio” 

Aporte mínimo R$162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro até o limite de 1 a 3% do saldo devedor mensal do 

ICMS apurado no período, conforme faixas definidas no Decreto nº 46.308/2013 que regulamenta 

a isenção fiscal para a realização de projetos esportivos no Estado de Minas Gerais; 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Banners Oficiais do JEBH (até 10m²); 

 300 camisas para staffs (espaço na manga); 

 312 troféus; 

 3000 Certificados de Participação Individual; 

 Capa do regulamento geral e regulamentos específicos da competição. 

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

publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

d) Direito de ativação de um ponto promocional, no Congresso técnico ou em outras oportunidades 

acordadas entre as partes, para distribuição de brindes e/ou material institucional. 

e) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 4m2 na Abertura do evento. 

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

 

COTA BRONZE – Chancela “Patrocínio” 

Aporte mínimo R$95.000,00 (cento e sete mil e trezentos reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro até o limite de 1 a 3% do saldo devedor mensal do 

ICMS apurado no período, conforme faixas definidas no Decreto nº 46.308/2013 que regulamenta 

a isenção fiscal para a realização de projetos esportivos no Estado de Minas Gerais; 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Banners Oficiais do JEBH (até 10m²); 

 300 camisas para staffs (costas); 

 3000 Certificados de Participação Individual. 

 Capa do regulamento geral e regulamentos específicos da competição 
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c) Divulgação da Logomarca no website da Prefeitura de Belo Horizonte, em publicações vinculadas 

ao projeto patrocinado. 

d) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 4m2 na Abertura do evento. 

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

 

COTA AMIZADE – Chancela “Colaboração” 

Aporte mínimo R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro até o limite de 1 a 3% do saldo devedor mensal do 

ICMS apurado no período, conforme faixas definidas no Decreto nº 46.308/2013 que regulamenta 

a isenção fiscal para a realização de projetos esportivos no Estado de Minas Gerais; 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Banners Oficiais do JEBH (até 10m²); 

 300 camisas para staffs (costas); 

 3000 Certificados de Participação Individual. 

 Capa do regulamento geral e regulamentos específicos da competição 

c) Divulgação da Logomarca no website da Prefeitura de Belo Horizonte, em publicações vinculadas 

ao projeto patrocinado. 

d) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 2m2 na 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 de captação do projeto é 22/05/2020.  

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

