RESOLUÇÃO Nº 2, DE 07 DE MAIO DE 2015.
A Sociedade Brasileira de Biomecânica, em assembleia ordinária realizada no dia
07/05/2015, e em consonância com o disposto em seu Estatuto
RESOLVE:
APROVAR AS SEGUINTES NORMAS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS
FINANCEIROS (LEIA-SE “DOAÇÕES”) DE EMPRESAS DOS SETORES PRIVADO,
PÚBLICO OU MISTO INTERESSADAS EM PATROCINAR ATIVIDADES DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOMECÂNICA (SBB):
Capítulo I
DAS DOAÇÕES
Artigo 1º - As doações recebidas pela Sociedade Brasileira de Biomecânica (SBB)
serão empregadas para custear ações da SBB, promover a distribuição de prêmios e
incentivos para associados em dia com suas obrigações estatutárias, bem como para
fomentar a realização do Congresso Brasileiro de Biomecânica ou de outros eventos
com propósitos similares, sempre por meio de editais específicos e publicados pela
diretoria da SBB.
Artigo 2º - As doações por parte de empresas púbicas, privadas ou mistas
corresponderá a concessão do título de patrocinador da SBB à esta empresa.
§ 1º - O título de patrocinador terá duração de 2 (dois) anos a contar do
momento do recebimento da doação.
§ 2º - A SBB divulgará a presente resolução e seu estatuto no intuito de
incentivar empresas ao patrocínio da SBB, conforme artigo 4º do Capítulo III
desta resolução.
§ 3º - O interesse de empresas em patrocinar a SBB será apresentado à
diretoria da SBB, que deliberará sobre o interesse ou não em

receber a

doação, classificando a empresa como patrocinadora.
§ 4º - Patrocinadores poderão renovar o patrocínio sem limite máximo de
renovações.
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Capítulo II
DOS PATROCINADORES
Artigo 3º - Poderão ser patrocinadores da SBB empresas que estejam em dia com
todas as suas atribuições fiscais e demais obrigações legais junto aos seus países de
origem e que tenham suas propostas de patrocínio aprovadas pela diretoria da SBB.
Capítulo III
DAS

FAIXAS,

PERÍODOS

DE

PATROCÍNIO

E

BENEFÍCIOS

PARA

OS

PATROCINADORES
Artigo 4º - Para patrocínio da SBB, ficam estipulados os seguintes níveis de
patrocínios

(membros), valores

de

doações

em

Dólares

Americanos

(US$)

considerando a cotação oficial do dia em que a doação for realizada, e benefícios
oferecidos pela SBB:
Informações
Valores

Membro

Membro

Membro

Ouro

Prata

Bronze

US$ 2.000,00

US$ 1.000,00

US$ 500,00

Vínculo do nome

Vínculo do nome

Vínculo do nome

Listado como

da empresa ao

da empresa ao

da empresa ao

membro Bronze

Prêmio Destaque

Prêmio Jovem

Prêmio Estudante

na newsletter da

Científico da

Pesquisador da

Destaque em

SBB

Sociedade

Sociedade

Biomecânica da

Brasileira de

Brasileira de

Sociedade

Biomecânica e

Biomecânica e

Brasileira de

Auxílio Viagem

Auxílio Viagem

Biomecânica

de Estudos

de Estudos

Internacionais da

Nacionais da

SBB

Sociedade

Membro Platina
US$ 3.000 ou
mais

Benefícios

Brasileira de
Biomecânica

	
  

Primeira

Segunda

Divulgação no

Listado como

prioridade de

prioridade de

Congresso

membro Bronze

patrocínio para o

patrocínio para o

Brasileiro de

no site da SBB.

Congresso

Congresso

Biomecânica em

Frequência de

Brasileiro de

Brasileiro de

material

inserção no site é

Biomecânica.

Biomecânica.

eletrônico e

a quarta maior

Divulgação da

Divulgação da

impresso.

entre todos os

empresa no

empresa no

patrocinadores
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material online e

material online e

impresso do

impresso do

Congresso

Congresso

Brasileiro de

Brasileiro de

Biomecânica

Biomecânica

Listado como

Listado como

Listado como

Uma (01)

membro Platina

membro Ouro na

membro Prata na

inscrição gratuita

na newsletter da

newsletter da

newsletter da

para o Congresso

SBB, com espaço

SBB, com espaço

SBB

Brasileiro de

de uma página

de meia página

para

para

apresentação de

apresentação de

produtos

produtos

Listado como

Listado como

Listado como

Desconto de

membro Platina

membro Ouro no

membro Prata no

10% no valor

no site da SBB.

site da SBB.

site da SBB.

estipulado pela

Frequência de

Frequência de

Frequência de

organização do

inserção no site é

inserção no site é

inserção no site é

Congresso

a maior entre

a segunda maior

a terceira maior

Brasileiro de

todos os

entre todos os

entre todos os

Biomecânica para

patrocinadores

patrocinadores

patrocinadores

adquirir espaço

Biomecânica

de expositor
durante o
congresso.
Identificação

Identificação

Identificação

como Membro

como Membro

como Membro

Platina, logotipo e

Ouro, Logotipo e

Prata e Logotipo

endereço online

endereço online

na página de

no rodapé de

na página de

agradecimentos

todas as páginas

agradecimentos

aos

da newsletter da

aos

patrocinadores na

SBB

patrocinadores na

newsletter da

newsletter da

SBB

-

SBB

	
  

Três (03)

Duas (02)

Uma (01)

inscrições

inscrições

inscrição gratuita

gratuitas para o

gratuitas para o

para o Congresso

Congresso

Congresso

Brasileiro de

Brasileiro de

Brasileiro de

Biomecânica

-
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Biomecânica

Biomecânica

Desconto de 40%

Desconto de 30%

Desconto de 20%

no valor

no valor

no valor

estipulado pela

estipulado pela

estipulado pela

organização do

organização do

organização do

Congresso

Congresso

Congresso

Brasileiro de

Brasileiro de

Brasileiro de

Biomecânica para

Biomecânica para

Biomecânica para

adquirir espaço

adquirir espaço

adquirir espaço

de expositor

de expositor

de expositor

durante o

durante o

durante o

congresso.

congresso.

congresso.

Inserção de

Inserção de

Inserção de

brochuras no kit

brochuras no

brochuras no

do congressista

material de

material de

no Congresso

congressista no

congressista no

Brasileiro de

Congresso

Congresso

Biomecânica

Brasileiro de

Brasileiro de

Biomecânica

Biomecânica

Acesso a lista de

Acesso a lista de

-

e-mail de contato

e-mail de contato

dos associados

dos associados

da SBB

da SBB

-

-

-

Observação: todo e qualquer material de divulgação das empresas patrocinadoras deve ser
elaborado e encaminhado à diretoria pela empresa, não tendo a SBB compromisso de
elaboração de qualquer material adicional.

Capítulo IV
DOS BENEFÍCIOS DOS PATROCÍNIOS PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA DE
BIOMECÂNICA
Artigo 6º - Captação de recursos que possibilitem a instituição de premiações para
associados em dia com suas obrigações estatutárias;
Artigo 7º - Captação de recursos que possibilitem a SBB oferecer apoio financeiro
para realização do Congresso Brasileiro de Biomecânica e outros conclaves
pertinentes de interesse desta entidade.
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Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 8º - A cada final de mandato, a diretoria da SBB deverá prestar contas de todos
os recursos recebidos a partir dos patrocinadores e das aplicações realizadas.
Artigo 9º - No caso de mudança de diretoria da SBB com interstícios de patrocínios
em andamento, a diretoria passada deverá repassar para a diretoria eleita uma
prestação de contas parcial sobre o emprego dos recursos recebidos.
Artigo 10 - A movimentação financeira dos recursos obtidos por patrocínios será feita
pelo Presidente ou pelo Tesoureiro, conforme rege o Estatuto da SBB.
Artigo 11º - Casos omissos serão resolvidos pela diretoria da SBB.

__________________________
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz
Presidente
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