
                

                                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

 

1 

PLANO DE PATROCÍNIO SMEL Nº 02/2020 

 

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 
02/2020, com objetivo de captar recursos para a realização do Projeto Paradesporto Cidadão.  

 

1. PROJETO: PROGRAMA SUPERAR – PARADESPORTO CIDADÃO 

 

Projeto n° SLIE 1713001-81 aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei Federal n°11.438/2006 e 
alterações), que permite que empresas e pessoas físicas invistam parte Imposto de Renda devido em 
projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte, com dedução total do valor de até 1% para 
empresas e até 6% para pessoas físicas. 

 

2. DESCRIÇÃO: 

 

O projeto PARADESPORTO CIDADÃO tem o objetivo de democratizar o paradesporto como forma de 
inclusão social, por meio da ampliação quantitativa e qualitativa do atendimento às pessoas com 
deficiência (PCDs) em Belo Horizonte, contribuindo para a garantia dos direitos sociais e para a 
consolidação da cidadania, prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade social. 

Serão desenvolvidas aulas de iniciação e aperfeiçoamento esportivo, em consonância com as 
particularidades de cada deficiência e faixa etária, em 12 modalidades paradesportivas, sendo elas: 
Basquete em Cadeira de Rodas e Basquete Adaptado; Bocha Paralímpica; Dança; Futsal; Goalball; Judô; 
Natação; Parabadminton; Rugby em Cadeira de Rodas; Tênis De Mesa; Voleibol Sentado e Patinação. Além 
das atividades regulares, serão promovidos apresentações, torneios e festivais esportivos com o objetivo de 
oportunizar a interação entre alunos, familiares, responsáveis e comunidade.  

Como atendimento complementar integrado serão oferecidas, aos PCDs e acompanhantes (mães, pais e 
responsáveis), aulas coletivas de ginástica/fortalecimento e atendimentos multidisciplinares como: 
orientações de saúde, acompanhamento psicológico e oficinas temáticas. Os profissionais do projeto e 
externos, da área do esporte e da saúde, também serão beneficiados com cursos de capacitação para atuar 
diretamente com os PCDs e com as modalidades paradesportivas, fomentando a mobilização de pessoas 
para trabalhar em prol do desenvolvimento do paradesporto no município. 

As atividades serão desenvolvidas em dois núcleos de atendimento – o Centro de Referência Esportiva à 
Pessoa com Deficiência, no qual já se encontra em funcionamento o Programa SUPERAR, e mais um Centro 
de Atendimento Paradesportivo, a ser aberto em equipamento próprio a definir – e em entidades parceiras 
como escolas especiais e outras instituições que desenvolvem o paradesporto no cenário municipal.  

 

3. HISTÓRICO: 

 
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), 
reconhecendo o esporte como direito de todos, previsto na constituição, e instrumento importante de 
inclusão social e construção da cidadania, desenvolve há mais de 20 anos, o programa SUPERAR com a 
missão de elaborar, coordenar, executar e supervisionar ações do paradesporto, pautado em uma política 
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de desenvolvimento das capacidades dos PCDs em oposição a percebê-los em razão de suas deficiências. 
No ano de 2018, o programa atendeu aproximadamente 850 PCDs em diversas modalidades 
paradesportivas, no Centro de Referência Esportiva para Pessoas com Deficiência e em escolas ou outras 
entidades parceiras afins, além de quase 5000 pessoas em ações de formação/capacitação e visitas 
técnicas. O SUPERAR, contudo, possui uma capacidade limitada de atendimento, por questões relativas às 
condições de infraestrutura, disponibilidade de materiais e, principalmente, quantidade de pessoal 
disponível, de forma que existe um contingente de PCDs – crianças, adolescentes e jovens – aguardando 
em lista de espera por vagas para atendimento.  

 

4. OBJETIVOS: 

 
a. Oferecer a prática do paradesporto por meio da disponibilização de equipamentos, materiais e 

recursos humanos específicos e de qualidade para as pessoas com deficiência incluídas no projeto; 
b. Contribuir para a melhoria das capacidades físicas, habilidades motoras, qualidade de vida, e 

fomentar a adoção de um estilo de vida mais ativo pelo público alvo; 
c. Oferecer apoio integrado nas áreas da saúde e assistência social para os PCDs e familiares, 

propiciando uma maior aderência ao projeto e favorecendo uma melhor qualidade de vida também 
do núcleo familiar; 

d. Oportunizar a formação e capacitação de profissionais da área do esporte e saúde, de familiares e de 
demais interessados, fomentando o maior envolvimento desses com o desenvolvimento do 
paradesporto. 

 

5. PÚBLICO: 

 

Pessoas com deficiências (física, auditiva, visual, intelectual, autismo ou múltipla conforme definição 
prevista no Decreto Federal 5296/2004, Lei Federal 13.146/2015 e outras disposições legais aplicáveis), a 
partir dos 06 anos de idade, nas turmas de iniciação paradesportiva, e dos 12 anos, nas turmas de 
treinamento de modalidades específicas. Prioritariamente Atendimento prioritário a PCDs residentes em 
Belo Horizonte.  

Ao todo, a capacidade de atendimento será de aproximadamente 1.100 pessoas com deficiência, além 
1.300 de pais, familiares e/ou responsáveis e 1.500 profissionais da cadeia produtiva do paradesporto, 
totalizando 3900 pessoas beneficiadas diretamente.  

 

6. CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

 

O projeto tem custo total previsto de R$ 2.778.281,44 (dois milhões, setecentos e setenta e oito reais, 
duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos). 

Estão previstas despesas com contratação de pessoal, compra de equipamentos e materiais (médicos, 
fisioterápicos e esportivos), uniformes e peças promocionais, dentre outras, detalhadas no projeto 
aprovado.  A viabilidade de execução do projeto depende da captação mínima de 20% do valor total (R$ 
555.656,29) do mesmo, conforme previsto na legislação pertinente e as previsões quantitativas dos itens 
de despesa e de público atendido são referentes ao valor integral do projeto.  
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7. COTAS DE PATROCÍNIO:  

 

COTA DIAMANTE 

Aporte financeiro mínimo R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Placa de identificação – CREPPD e CAP (espaço superior); 

 190 camisas para professores (espaço frontal); 

 190 agasalhos para professores (espaço frontal); 

 190 bonés para professores (espaço frontal); 

 4840 camisas para alunos (espaço frontal); 

 2420 bermudas para alunos (espaço frontal); 

 1000 uniformes/vestuários das modalidades esportivas (espaço frontal); 

 300 coletes esportivos (espaço frontal); 

 1100 medalhas – Torneios e Festivais (fita); 

 2600 squeezes; 

 2000 livretos promocionais – Manual do Paradesporto (Capa); 

 100 cadernetas personalizadas para eventos e cursos; 

 150 canetas personalizadas para eventos e cursos; 

 500 crachás de identificação personalizados para eventos e cursos; 

 Certificados de Participação Individual; 

c) Divulgação da Logomarca no website e redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte, em 
publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

d) Direito de distribuição indireta de flyers próprios, sem a presença de representantes, junto a 
materiais promocionais de eventos e cursos. 

e) Direito de ativação de 4 (quatro) pontos promocionais por ano, em oportunidades acordadas entre 
as partes, para distribuição de brindes e/ou material institucional. 

 

COTA OURO 

Aporte mínimo R$835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 
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 Placa de identificação – CREPPD e CAP (espaço inferior); 

 190 camisas para professores (espaço costas); 

 190 agasalhos para professores (espaço mangas); 

 4840 camisas para alunos (espaço mangas); 

 2420 bermudas para alunos (espaço bolso); 

 1000 uniformes/vestuários das modalidades esportivas (espaço costas); 

 300 coletes esportivos (espaço costas); 

 2000 livretos promocionais – Manual do Paradesporto (Contracapa) 

 100 cadernetas para eventos e cursos; 

 500 crachás de identificação para eventos e cursos; 

 Certificados de Participação Individual; 

c) Divulgação da Logomarca no website e redes sociais da Prefeitura de Belo Horizonte, em 
publicações vinculadas ao projeto patrocinado. 

d) Direito de distribuição indireta de flyers próprios, sem a presença de representantes, junto a 
materiais promocionais de eventos e cursos. 

e) Direito de ativação de um ponto promocional por ano, em outras oportunidades acordadas entre 
as partes, para distribuição de brindes e/ou material institucional. 

 

COTA PRATA 

Aporte mínimo R$556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Placa de identificação – CREPPD e CAP (espaço inferior); 

 190 camisas para professores (espaço costas P); 

 190 agasalhos para professores (espaço costas P); 

 4840 camisas para alunos (espaço costas P); 

 2000 livretos promocionais – Manual do Paradesporto (Contracapa); 

 100 cadernetas para eventos e cursos; 

 Certificados de Participação Individual; 

c) Divulgação da Logomarca no website da Prefeitura de Belo Horizonte, em publicações vinculadas 
ao projeto patrocinado. 

d) Direito de distribuição indireta de flyers próprios, sem a presença de representantes, junto a 
materiais promocionais de eventos e cursos. 
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COTA BRONZE 

Aporte mínimo R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 Placa de identificação – CREPPD e CAP (espaço inferior); 

 190 camisas para professores (espaço costas P); 

 4840 camisas para alunos (espaço costas P); 

 2000 livretos promocionais – Manual do Paradesporto (Contracapa); 

 100 cadernetas para eventos e cursos; 

 Certificados de Participação Individual; 

c) Divulgação da Logomarca no website da Prefeitura de Belo Horizonte, em publicações vinculadas 
ao projeto patrocinado. 

d) Direito de distribuição indireta de flyers próprios, sem a presença de representantes, junto a 
materiais promocionais de eventos e cursos. 

 

COTA INCLUSÃO 

Aporte mínimo R$90.000,00 (noventa mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 4840 camisas para alunos (espaço costas P); 

 2000 livretos promocional – Manual do Paradesporto (Agradecimento); 

 100 cadernetas para eventos e cursos; 

c) Divulgação da Logomarca no website da Prefeitura de Belo Horizonte, em publicações vinculadas 
ao projeto patrocinado. 

 

COTA AMIGO DO PROJETO – PESSOA FÍSICA 

Sem aporte mínimo 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda até o limite de 6% do imposto 
devido. 

b) Convite especial para participar dos eventos e visita guiada ao Centro de Referência Esportiva à 
Pessoa com Deficiência. 
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c) Certificado de Amigo do Projeto. 

 

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 04/04/2020.  

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

