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EDITAL PATROCÍNIO MUNICIPAL Nº 001/2019 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PATROCÍNIO DE PROJETOS ESPORTIVOS 
 

 
1. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  

 

1.1. As inscrições serão gratuitas e os interessados em solicitar o patrocínio, deverão protocolar 

suas propostas de acordo com o que segue: 

 

PROJETOS ESPORTIVOS: na Secretaria Municipal de Esp ortes e Lazer, Rua São José, 

nº 345, Bairro Contry Club (junto ao SAMU), Poços d e Caldas/MG, no horário de 12:00 

às 18:00 h.  

 
1.2 As propostas deverão ser apresentadas obrigatoriamente em uma via fixada encadernada 

em espiral ou fixada em grampos, contendo, nesta ordem, o Formulário de Inscrição, 

devidamente preenchido, toda documentação solicitada e planilha orçamentária, devidamente 

apresentados dentro de envelope opaco, lacrado, contendo externamente apenas o nome do 

Projeto. 

1.2.1 O proponente deverá enviar 02 (duas) vias da Ficha de Protocolo, para sua comprovação 

de protocolo, sendo que as duas deverão ser apresentadas fora do envelope. 

1.2.2 As propostas deverão, obrigatoriamente, ter todas as suas páginas numeradas 

sequencialmente e rubricadas pelo proponente, bem como todas as declarações e planilhas 

solicitadas também devem estar devidamente datadas e assinadas. 

   1.2.3 A falta de assinaturas ou qualquer documento solicitado neste regulamento será    

elemento eliminatório, estando a proposta inabilitada para a fase de avaliação.  

 

1.3 Não será aceita despesa a título de agenciamento e/ou captação e/ou elaboração e/ou 

coordenação do projeto. 

 

1.4 Serão desclassificadas as inscrições cujos formulários apresentarem informações 

incompletas ou não fornecidas corretamente e/ou com documentação em desacordo com o 

previsto neste regulamento. 

 

1.5   As inscrições poderão ser feitas pelo proponente ou pelo seu representante legal, neste 

caso, com a devida juntada da procuração outorgando poderes expressos para tal. 
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1.6 Documentação necessária para comprovação de atuação na área, PESSOA FÍSICA E 

JURÍDICA:  

1.6.1 Comprovação de Capacidade Profissional de todos os integrantes da equipe do projeto, 

considerando-se as seguintes orientações:  

• 3 (três) páginas de reportagens, publicações e outros materiais impressos de cada 

profissional envolvido no referido projeto, obrigatoriamente, sendo do empreendedor e de 

todos os integrantes da equipe do projeto, que deve estar devidamente destacado com 

marcador de texto ou sublinhado, para comprovação de sua atuação na área esportiva 

(quantidade mínima e obrigatória exigida de 3 (três) páginas);  

• Não serão aceitas, para fins de comprovação, conforme disposto no item acima:   

a) apenas fotografias com destaque para o empreendedor desvinculadas de informações 

textuais sobre a ação cultural realizada;  

b) materiais impressos, reproduzidos em escala reduzida que impeçam a leitura ou que estejam 

apresentados de forma ilegível; 

• c) materiais digitais extraídos da internet, como artigos, programações, reportagens, 

dentre outros, não reproduzidos integralmente; 

• No caso exclusivo e excepcional de o empreendedor não ter como apresentar os 

materiais impressos deverá ser apresentado relatório de suas atividades esportivas 

realizadas no último ano, acompanhado de registro fotográfico.  

 

1.7 Em caso de uso de espaços públicos ou privados esportivos, tais como: clubes, associações 

e centros comunitários, escolas, ginásios poliesportivos, universidades, associações esportivas, 

museus, bibliotecas, logradouros públicos ou patrimônios históricos (parque, praças, largos, 

ruas, avenidas, bosques etc.) o proponente deverá apresentar autorização dos órgãos 

competentes para sua utilização para o projeto. A falta de autorização para uso de espaços 

públicos ou privados será elemento eliminatório, estando a proposta inabilitada para a fase de 

avaliação.(conforme anexo deste termo) 

 

1.8 No caso de o projeto envolver atividades físicas e/ou desportivas o Empreendedor deverá 

apresentar cópia da Cédula de Identidade Profissional emitida pelo CREF 6 OU Declaração 

emitida pelo CREF6, dentro do prazo de validade, na apresentação do projeto e durante a 

execução do mesmo, de todo profissional que ministrar as atividades, sendo Professores, 

Auxiliares, monitores, instrutores, recreadores, ajudantes, voluntários e afins, conforme Lei nº 

9.696/98. 
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1.9  E-mail para contato: esportespc.patrociniomunicipal@gmail.com 

 

2. DIRETRIZES DO INVESTIMENTO  

2.1 A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer orienta para que os projetos apresentados, que 

devem ser essencialmente esportivos, como fundamentação essencial às políticas públicas 

esportivas no município de Poços de Caldas. 

2.2 Assim, os projetos devem contemplar as seguintes áreas de atuação:  

2.2.1 produção e realização de eventos e campeonatos esportivos, provas ou jogos 

2.2.2 atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática 

esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral  

2.2.3 Incentivo/valorização de atletas de competição, à nível municipal, estadual, nacional e 

internacional, das modalidades desenvolvidas no município de Poços de Caldas, com 

representatividade comprovado do município, conforme descrito abaixo:  

 2.2.3.1 - Nível Municipal 

 Resultados oficiais de participação de eventos realizados no Município, no ano de 2018; 

 

 2.2.3.2 - Nível Estadual 

 Resultados oficiais de participação de eventos realizados no Estado de MG, com 

representatividade do Município de Poços de Caldas – MG, no ano de 2018; 

 

 2.2.3.3 - Nível Federal 

 Resultados oficiais de participação de eventos realizados no País, com 

representatividade do Município de Poços de Caldas – MG ou do Estado de MG, no ano de 

2018; 

 

 2.2.3.4 - Nível Internacional 

 Resultados oficiais de participação de eventos realizados no País ou em outros Países, 

com representatividade do Município de Poços de Caldas – MG, do Estado de MG e do Brasil, 

no ano de 2018. 

 

 2.3 Projetos esportivos, que executem qualquer tipo de apresentação, participação, 

inscrição e/ou competição, deverão ser realizadas gratuitamente, sendo vedada a cobrança de 

ingresso, salvo os projeto de pessoas física ou jurídica sem fins lucrativos. 
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2.3.1 No caso de projetos de pessoas físicas ou jur ídicas com fins lucrativos, onde 

há Cobrança de inscrição e/ou participação, deverão  repassar ao FMPE – Fundo 

Municipal Pró Esportes, 10% (dez por cento) da rece ita bruta. 
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AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO  

 

  A__________________________________________ AUTORIZA, a 

utilização do (espaço)_____________________________, à Rua 

________________________________n.º____, no(s) seguinte(s) dia(s) da semana:  

(   ) segunda-feira   no horário de __:__ ás __:__ h 

(   ) terça-feira   no horário de __:__ ás __:__ h 

(   ) quarta-feira   no horário de __:__ ás __:__ h 

(   ) quinta-feira  no horário de __:__ ás __:__ h 

(   ) sexta-feira  no horário de __:__ ás __:__ h,  

(  ) sábado               no horário de __:__ ás __:__ h,  

(  ) domingo             no horário de __:__ ás __:__ h,  

OU  

No período de ___/___/___ a ___/___/___ para a realização do Projeto Esportivo 

______________________________________, tendo como Proponente o (a) Sr(a) 

______________________________________, conforme Edital de Chamada Pública 

para concessão de patrocínio a Projetos e Programas pela prefeitura Municipal de Poços 

de Caldas, através da SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para execução 

no ano de 2019. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Poços de Caldas, __ de ________ de 201_. 

 

________________________ 

Responsável 


