
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

NA AGENDA DE PROGRAMAÇÕES SEMANAIS DE PATOS DE MINAS

EDITAL 004 /2017

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, através da Coordenação da 

Secretaria, FAZ SABER que, durante o período de 10 de Fevereiro do ano corrente a 31 de 

Dezembro do ano de 2020, estarão abertas inscrições de eventos ESPORTIVOS para divulgação 

na Agenda Semanal de Programações Esportivas na cidade de Patos de Minas, nas seguintes 

condições:

1. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser realizadas junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer, localizada na Rua José de Santana, nº119, Jardim Centro, 38703-

030 Patos de Minas, no horário das 13 horas às 17 horas, ou, PREFERENCIALMENTE, 

através dos e-mails: secretariadecultura@patosdeminas.mg.gov.br ou 

esporte@patosdeminas.mg.gov.br, ou pelo telefone (34) 3822-9892/9664.

a) As inscrições serão gratuitas;

b) A informação sobre o evento esportivo deve ser enviada ou comunicada com antecedência de

até 3 (três) dias antes do evento ocorrer, sob pena de não constar na Agenda Esportiva do

Município.

2. DO OBJETO:

Constitui objeto do presente edital a divulgação de eventos estritamente esportivos, 

realizados no município de Patos de Minas, para compor a Agenda Semanal Esportiva das 

programações que irão ocorrer.

O presente edital se orienta pelo seguinte cronograma:

10/02/17 Publicação do Edital

10/02/17 a 31/12/2020 Inscrições

a) As inscrições serão confirmadas a partir do recebimento do e-mail, contato 

telefônico ou visita na sede da Secretaria, com a ressalva dos 3 (três) dias de antecedência 

mailto:secretariadecultura@patosdeminas.mg.gov.br
mailto:esporte@patosdeminas.mg.gov.br


da realização do evento e, após avaliação e análise a ser feita pelos membros da Secretaria de 

Cultura, que terão um crivo para divulgação deste na Agenda Esportiva Semanal do Município;

b) Qualquer atividade/evento esportiva(o) a ser realizada(o), dentro da localidade de

Patos de Minas – MG, será recebida(o) e, após análise, será divulgada na Agenda Esportiva 

Semanal, sem ônus;

c) A inscrição deverá conter as seguintes informações: nome do evento, tipo do 

evento, local, endereço e horário, classificação (indicação de idade – se necessário), ou seja, constar

todas as informações necessárias para a divulgação na Agenda.

3. DO TEMA DO PROJETO:

Os promotores de eventos esportivos deverão contatar  a  Secretaria, para que o evento esteja 

presente na Agenda Esportiva Semanal.

a) Toda divulgação será feita através da Agenda Esportiva Semanal, que será 

compartilhada nas redes sociais, sites de notícias, portal da Prefeitura, e demais meios de 

comunicação que a Prefeitura tiver acesso;

b) As divulgações se limitarão às informações sobre o evento que forem  passados 

pelos responsáveis, não podendo constar nomes de produtores de eventos, logomarcas ou 

qualquer outro símbolo que caracterize a promoção física ou jurídica.

4. DOS CUSTOS:

Não será cobrado nenhum valor para que o evento esportivo seja divulgado na Agenda Esportiva 

Semanal.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Poderão se inscrever, ou seja, enviar as informações do evento esportivo a ser realizado, qualquer 

estabelecimento, promotor de eventos, associação esportiva e afins, que estejam localizados no 

município de Patos de Minas.

a) Os eventos serão analisados para, posteriormente, compor a Agenda Esportiva 

Semanal de Patos de Minas. 

b) Não serão aceitos e nem divulgados, eventos sem cunho Esportivo.

Patos de Minas, 09 de fevereiro de 2017
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