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PLANO DE PATROCÍNIO SMEL Nº 04/2020 
 

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 

04/2020, com objetivo de captar recursos para a realização do Projeto Vida Ativa nas ILPIs.  

 

1. PROJETO: PROGRAMA VIDA ATIVA – PROJETO VIDA ATIVA NAS ILPIS 

Projeto n° 2017.01.0258 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:  

O Projeto visa oferecer a prática de atividades físicas e sociorrecreativas em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI’s) conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte, garantindo o direito 

constitucional ao esporte e lazer dos idosos e idosas atendidos.  

Serão ofertadas aulas de Dança Sênior, Jogos Alternativos e Ginásticas Adaptadas, ministradas por 

profissionais de Educação Física capacitados, promovendo a integração e socialização dos idosos além de 

contribuir para a melhoria e/ou manutenção da postura, força muscular, coordenação e flexibilidade. As 

atividades, com duração média de 45 minutos, serão desenvolvidas duas vezes por semana por um período 

total de 17 meses, sempre respeitando a individualidade dos participantes e as indicações e 

recomendações dos profissionais de saúde de cada instituição. 

 

3. HISTÓRICO: 

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Belo Horizonte preocupada em desenvolver 

politicas públicas e ações de esporte e lazer para a população idosa, criou o Programa Vida Ativa no ano de 

1994. Desde então, o programa tem atendido idosos acima de 50 anos em grupos de convivência, núcleos 

comunitários, com um alto índice de satisfação, preparando adultos para o envelhecimento saudável e 

visando a melhora da qualidade de vida dos idosos. 

No ano de 2001, o Programa Vida Ativa começou a atender idosos, acima de 60 anos, em ILPI’s (instituições 

de acolhimento para idosos). Nestes locais são desenvolvidas atividades físicas e recreativas adaptadas, 

com a orientação de profissionais de Educação Física acompanhados de monitores e/ou estagiários. Esta 

iniciativa foi considerada exitosa por todos os envolvidos e há demanda de expansão para toda a rede 

conveniada do Município. 

 

4. OBJETIVOS: 

a. Ofertar atividades físicas e de lazer de forma regular e orientada, buscando estimular a mobilidade 
física dos idosos; 

b. Educar para o lazer valorizando a capacidade, cultura e saber dos idosos; 
c. Promover momentos de sociabilização e convivência saudável entre os residentes das ILPI’s; 
d. Estimular, através das diferentes práticas ofertadas, a cognição e bem-estar dos idosos. 



                

                                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

 

2 

 

5. PÚBLICO: 

Idosos independentes ou semidependentes das ILPI’s interessados em participar das práticas ofertadas, de 

ambos os sexos, respeitando as indicações e recomendações dos profissionais de saúde de cada instituição. 

Serão atendidas as instituições conveniadas com a prefeitura de Belo Horizonte, no total de 24 ILPI’s, com a 

oferta de 20 vagas em cada – ou seja, com a capacidade de atendimento de até 480 idosos. A meta é que, 

em média, 300 atendidos participem regularmente das atividades do projeto, considerando a fragilidade 

inerente a essa população. 

Toda a comunidade envolvida com os cuidados aos idosos será impactada no dia-a-dia, incluindo amigos, 

familiares, voluntários e profissionais, estimando-se um total de mais de 1000 pessoas. 

 

6. CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

O projeto tem custo total previsto em R$ 298.696,98 

Estão previstas despesas com contratação de pessoal, compra de equipamentos e materiais, uniformes e 

peças promocionais, dentre outras, detalhadas no projeto aprovado. 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. A capacidade de atendimento e os quantitativos de material 

esportivo e peças promocionais previstos estão condicionados à captação do valor total do projeto. 

 

7. COTAS DE PATROCÍNIO:  

 

COTA OURO – Patrocinador único 

Aporte financeiro mínimo = R$ 298.696,98 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais 

e noventa e oito 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: 

 25 Banners Oficiais; 

 50 camisas para professores (espaço frontal); 

 300 camisas para alunos (espaço frontal); 

 24 sacolas para materiais esportivos (espaço superior). 

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; 
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e) Menção durante locução de eventos afins, realizados pela Smel, que tenham público-alvo correlato;  

f) Direito de ativação de dois pontos promocionais, em outras oportunidades acordadas entre as 

partes, para distribuição de brindes e/ou material institucional; 

g) Direito de instalação de banner institucional com metragem de até 1m2, a ser colocado 

internamente, nas ILPI’s atendidas. 

  

COTA PRATA 

Aporte mínimo R$179.200,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos 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: 

 25 Banners Oficiais; 

 50 camisas para professores (espaço manga); 

 300 camisas para alunos (espaço manga); 

 24 sacolas para materiais esportivos (espaço inferior P); 

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; 

e) Menção durante locução de eventos afins, realizados pela Smel, que tenham público-alvo correlato. 

 

COTA BRONZE 

Aporte mínimo R$119.500,00 (cento e dezenove 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: 

 25 Banners Oficiais; 

 50 camisas para professores (espaço costas); 

 300 camisas para alunos (espaço costas); 

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

ao projeto patrocinado; 

d) Menção durante locução de eventos afins, realizados pela Smel, que tenham público-alvo correlato. 
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COTA ABRAÇO – Chancela “Colaboração” 

Aporte mínimo R$25.000,00 (vinte e cinco 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); 

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

ao projeto patrocinado; 

d) Menção durante locução de eventos afins, realizados pela Smel, que tenham público-alvo correlato. 

 

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 18/05/2020.  

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

