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PLANO DE PATROCÍNIO SMEL Nº 03/2019 

 

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 
03/2019, com objetivo de captar recursos para a realização do Projeto Vem pra Academia.  

 

1. PROGRAMA CAMINHAR – PROJETO VEM PRA ACADEMIA 

 

Projeto n° SLIE 1814302-40 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 Vem pra Academia consiste na oferta de aulas de atividade física sistematizada, orientada e 
monitorada por profissional de Educação Física, utilizando o espaço das Academias a Céu Aberto. Serão 
utilizadas 12 das academias já instaladas em Belo Horizonte, selecionadas segundo os critérios de 
territorialidade, população, espaço físico, condições de uso, vulnerabilidade social, entre outros. Em cada 
academia serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em 3 turmas de 20 alunos.  

As aulas terão a duração de 50 minutos e acontecerão regularmente 2 x por semana, às 2as e 4as ou às 3as 
e 5as. Uma aula complementar, aberta a todos os alunos com o intuito de socialização, será ofertada 1 x 
por mês, sempre na sexta-feira. Cada participante passará por uma triagem de saúde e avalição física 
iniciais, sendo reavaliado a cada 3 meses, para medir os resultados individuais, orientar o melhor 
aproveitamento das aulas e adequar a carga de treinamento. Os atendimentos serão realizados em um 
período de 18 meses consecutivos. 

 

3. HISTÓRICO: 

 

O programa Academias a Céu Aberto (ACAs) - da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) – 
disponibiliza, gratuitamente, equipamentos de ginástica em praças, canteiros e parques públicos da cidade 
de Belo Horizonte. É uma importante política pública que visa à promoção da saúde e da qualidade de vida 
de seus cidadãos e contempla todas as regiões da cidade. Assim, são mais de 400 academias, cada uma com 
6 a 12 equipamentos de fácil manuseio e, na sua maioria, adaptáveis aos usuários que podem treinar e 
melhorar a resistência e a força física. 

Entretanto, apenas a disponibilização dos aparelhos nos espaços públicos não garante, necessariamente, 
aumento da adesão à prática regular de atividades físicas. Dados preocupantes mostram que 
aproximadamente 60% da população de Belo Horizonte são inativos/sedentários ou praticam menos 
exercício físico que o recomendado para a manutenção da saúde (Vigitel, 2017).  

Uma demanda comum entre os usuários das ACAs é a presença de um profissional de Educação Física para 
orientação e acompanhamento dos exercícios, possibilitando uma prática segura, diversificada e prazerosa. 
Assim, pressupõe-se que o envolvimento destes profissionais, promovendo resultados significativos de 
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melhoria da aptidão física, poderá ser um estímulo tanto para a maior aderência dos participantes do 
projeto quanto para a adoção de um estilo de vida mais ativo e social por familiares, amigos e demais 
usuários das academias. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

a. Contribuir para a melhoria da aptidão física e da saúde dos participantes do projeto, auxiliando na 
redução dos índices de sedentarismo e seus agravos.  

b. Promover o acesso à prática supervisionada de atividade física, ofertando 720 vagas para atendimento 
regular, sistematizado e orientado em 12 Academias a Céu Aberto distribuídas territorialmente na 
cidade de Belo Horizonte, durante 18 meses.  

c. Promover a apropriação, pelos beneficiários do projeto, dos locais onde estão instaladas as Academias 
a Céu Aberto, como espaços destinados à prática de atividade física. 

 

5. PÚBLICO: 

 

Adultos e idosos, com mais de 18 anos, residentes na cidade de Belo Horizonte e considerados aptos para a 
prática de atividades físicas. Ao todo, o projeto terá a capacidade de atender concomitantemente 720 
beneficiários diretos, em todas as 9 regiões da cidade.  

Além disso, por serem equipamentos implantados próximos às vias públicas e outros locais de grande fluxo 
urbano, as ações e divulgações relacionadas ao projeto poderão atingir indiretamente milhares de pessoas 
semanalmente. 

 

6. CUSTO TOTAL DO PROJETO: 

 

O projeto tem custo total previsto em R$1.047.875,79. 

Estão previstas despesas com contratação – profissionais e serviço de transporte – e compra/aquisição – 
equipamentos e materiais, uniformes das equipes e peças promocionais, detalhadas no projeto aprovado. 
O valor do patrocínio ou apoio poderá ser de valor menor ou igual ao aprovado pelo Ministério do Esporte, 
e a viabilidade de execução do projeto, por meio da lei de incentivo, depende da captação mínima de 20% 
do valor total (R$ 209.575,16) do mesmo, conforme previsto na legislação pertinente. As previsões 
quantitativas dos itens de despesa e de público atendido são referentes ao valor integral do projeto. 

 

7. COTAS DE PATROCÍNIO:  

 

COTA DIAMANTE (Patrocinador Único) 

Aporte financeiro R$1.047.875,79 (um milhão, quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais) 

Contrapartidas oferecidas: 
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a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda, até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas e até 6% as pessoas físicas, do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 14 wind banners (espaço superior); 

 60 cartazes informativos e de divulgação do projeto (espaço superior); 

 3000 flyers informativos e de divulgação do projeto (espaço superior); 

 20 jaquetas para professores (espaço frontal);  

 20 calças para professores (espaço frontal); 

 60 camisas para professores (espaço frontal); 

 20 bermudas para professores (espaço frontal); 

 2000 camisas para os participantes (espaço frontal); 

 1100 sacolas ecológicas promocionais (Tamanho G);  

 1500 squeezes (Tamanho G); 

 Imã/Adesivo de identificação de automóvel. 

c) Divulgação da logomarca e do link da página eletrônica em 06 informes com conteúdo relacionado 
à promoção da saúde e qualidade de vida enviado regularmente para o mailing do Programa 
Caminhar; 

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

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

f) Direito de ativação de 2 (dois) pontos promocionais por ano, em oportunidades acordadas entre as 
partes, para distribuição de brindes e/ou material institucional; 

g) Ação exclusiva do Programa Caminhar personalizada conforme interesse do patrocinador, que 
poderá optar entre palestra de sensibilização/educação ou avaliação física de empregados, 
funcionários ou colaboradores, dentro da temática, capacidade e viabilidade técnica da SMEL e 
limitada a 02 dias de duração. 

 

COTA OURO 

Aporte mínimo R$628.700,00 (seiscentos e vinte e oito mil e setecentos reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda, até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas e até 6% as pessoas físicas, do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 14 wind banners (espaço inferior – tamanho M); 

 60 cartazes informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho M); 

 3000 flyers informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho M); 



                

                                                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

 

4 

 20 jaquetas para professores (espaço costas – tamanho M); 

 60 camisas para professores (espaço costas – tamanho M); 

 2000 camisas para os participantes (espaço costas – tamanho M); 

 1100 bolsas para os participantes (espaço inferior – tamanho P); 

 1500 squeezes (Tamanho 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) 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$350.000,00 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda, até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas e até 6% as pessoas físicas, do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 14 wind banners (espaço inferior – tamanho P); 

 60 cartazes informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P); 

 3000 flyers informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P); 

 20 jaquetas para professores (espaço costas – tamanho P); 

 60 camisas para professores (espaço costas – tamanho P); 

 2000 camisas para os participantes (espaço costas – tamanho P); 

 1100 bolsas para os participantes (espaço inferior – tamanho P). 

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. 

 

COTA BRONZE 

Aporte mínimo R$209.600,00 (duzentos e nove mil e seiscentos reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda, até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas e até 6% as pessoas físicas, do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 
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 14 wind banners (espaço inferior – tamanho P); 

 60 cartazes informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P); 

 3000 flyers informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P); 

 20 jaquetas para professores (espaço costas – tamanho P); 

 60 camisas para professores (espaço costas – tamanho P). 

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

 

 

COTA ALEGRIA 

Aporte mínimo R$40.000,00 (quarenta mil reais) 

Contrapartidas oferecidas: 

a) Dedução total do valor do aporte financeiro no Imposto de Renda, até o limite de 1% para pessoas 
jurídicas e até 6% as pessoas físicas, do imposto devido. 

b) Logomarca aplicada nos seguintes materiais promocionais: 

 60 cartazes informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P; chancela 
colaboração); 

 3000 flyers informativos e de divulgação do projeto (espaço inferior – tamanho P; chancela 
colaboração). 

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

 

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 recebimento das Cartas de Intenção de Patrocínio: de 21/02/2019 a 20/12/2019.  

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

