
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

I. CADASTRO DO PROPONENTE                         02RS013772007 

Proponente: Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva 

CNPJ: 92.948.785/0001-47 

E-mail: esportiva@vds.com.br 

Endereço: Av. Guaíba, 2941 

Telefone(DDD): (51) 3267-1717 

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Eduardo Ribas Azevedo Fagundes 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 Nº SLIE: 1102522-09 Nº Processo: 58701.001898/2011-87 

Título: Vela Olímpica Veleiros do Sul 

Manifestação Desportiva: Rendimento 

Modalidade(s) do projeto:  

Vela 

 

Local (is) de execução do projeto: 

 

VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DESPORTIVA 

Guaíba 2941 Vila Assunção - RS 

Cep: 91900-420/Fone: (51)3265-1733 

 

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Duração: 31 meses 

Período de realização (em caso de eventos):  

 

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Público Alvo 

Crianças - (0 a 12 anos): 0 

Adolescentes - (10 a 18 anos): 0 

Adultos - (18 a 59 anos): 5 

Idosos - (a partir de 60 anos): 0 

Portadores de necessidades especiais: 0 

Beneficiário Direto: 5 

Beneficiário Indireto: 0 

Total de Beneficiário(s): 5 

 

PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

Solicitamos que o presente AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO seja analisado e 

aprovado, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 

6.180/07. 

 

Local/data: ______________, ___/___/___. 

 

 

________________________ 

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente 
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V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos 

recursos captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à 

nova realidade. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto 

aprovado pela Comissão Técnica.  

Fornecer treinamento em classes olímpicas para velejadores com o intuito de formar atletas 

de excelência. 

 

1. Histórico do Proponente 

2. Resumo do Projeto 

 

1. Histórico do Proponente 

O proponente do presente projeto, o clube Veleiros do Sul (VDS), é um tradicional clube 

de vela do Brasil, cuja fundação ocorreu em 13 de dezembro de 1934. Nesses mais de 70 

anos de história, o clube tem participado ativamente do crescimento e desenvolvimento da 

vela no país. 

 

A título de exemplo e comprovando sua capacidade técnico-operativa, o clube sediou em 

2009 a Final do Nations Cup de Match Race, principal competição entre nações de Match 

Race do mundo, além disso em 2004 e 2010 o clube foi sede do Campeonato Mundial da 

classe Soling. O clube foi campeão Sul Americano e Brasileiro da classe 470 em 2013, 

campeão Sul Americano de Optimist em 2013 e Campeão Brasileiro em 2014. 

 

Além da realização de competições, o clube é conhecido por ter uma das principais 

flotilhas do país e pela qualidade de suas equipes. Na última edição, em 2009, do Match 

Race Brasil, principal competição nacional da modalidade, a equipe do Veleiros do Sul foi 

a 3a colocada. 

 

O Veleiros do Sul já teve quatro projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte, o 

Campeonatos de Vela Rio Grande do Su e o Match Race Veleiros do Sul, em captação com 

prestação de contas enviada ao ME, o Nations Cup Grand Final Fortalecimento e 

Estruturação da Vela no Brasil, prestação de contas enviada ao ME e o Vela Brasileira 

Match Race e J-24 (não captado). 

 

2. Resumo do Projeto 
O projeto tem como objetivo fornecer treinamento para classes que deverão estar nas 

olimpíadas de 2016, conforme resolução da ISAF (Federação Internacional de Vela). 

 

Inicialmente, o Veleiros do Sul selecionou, dentre as classes presentes na lista da ISAF, as 

seguintes: 

 

- Laser (Radial e/ou Standard) 2 atletas 

- 470 Open e/ou feminino 2 duplas 

 

1o ajuste de plano de trabalho 

Porém, no 1o Ajuste de Plano de Trabalho Ajustado propõe a realização, pelo menos para 

os primeiros 12 meses de projeto, de treinamentos apenas para a classe 470 open. 

 

Desta forma, serão 2 atletas beneficiados que poderão utilizar a estrutura do centro de 

treinamento do clube, ao invés dos 6 originalmente propostos. 
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VI. METODOLOGIA -   De acordo com a nova realidade dos recursos captados, 

descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as 

atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma 

de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de 

turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos 

e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as 

atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a 

executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos 

participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou 

planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.) 

 

DINÂMICA DE TREINAMENTOS 

 1º ajuste de plano de trabalho: 

- 5 dias por semana (segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 18h e quarta e sexta-feira, 

das 8h30 às 13h). 

- Treinamentos físicos 3 a 4 vezes por semana O clube disponibilizará a sua academia para 

os treinamentos físicos. 

Os treinamentos serão práticos e teóricos de acordo com as necessidades detectadas pelos 

treinadores durante os treinamentos. 

Observação: Os atletas podem viajar para outros locais devido a participação em 

competições. 

2º ajuste de plano de trabalho: 

Dupla atual de 470 – a dinâmica de treinamentos será a mesma 

- 5 dias por semana (segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 18h e quarta e sexta-feira, 

das 8h30 às 13h). 

2º ajuste de plano de trabalho 

Nesse 2o ajuste de plano de trabalho, o Veleiros do Sul aumenta o número de atletas 

beneficiados pelo projeto para 5, sendo 2 duplas de 470 e 1 atleta de Laser. A dupla de 470 

que foi beneficiada no 1o ajuste de plano de trabalho será mantida assim como o seu 

técnico.  

 

Classes a atletas já definidos para o 2o ajuste de plano de trabalho 

 

470 – Geison Mendes Dzioubanov – Gustavo Thiesen – Dupla atualmente beneficiada pelo 

projeto 

Treinador atual –Walter Dreher 

 

470 – Julia Fernanda Silva e atleta do sexo feminino a definir 

Treinador a definir 

 

Laser - Antônio Cavalcanti 

Treinador a definir 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

Serão 2 atletas beneficiados na classe 470: Geison Mendes Dzioubanov – Gustavo Thiesen 

Treinador: a definir 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

Serão dois atletas beneficiados na classe 470: Geison Mendes Dzioubanov – Gustavo 

Thiesen 

Treinador atual – Juan Ignácio  
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- Treinamentos físicos 3 a 4 vezes por semana O clube disponibilizará a sua academia para 

os treinamentos físicos. 

Para os novos beneficiários, a dinâmica de treinamento será a seguinte: 

4  dias por semana – 3a a 6a – 14:00 às 18:00 

Será utilizado o mesmo treinador para a dupla de 470 e o atleta de Laser 

Observação: Os atletas podem viajar para outros locais devido a participação em 

competições. 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

- 5 dias por semana (segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 18h e quarta e sexta-feira, 

das 8h30 às 13h). 

- Treinamentos físicos 3 a 4 vezes por semana O clube disponibilizará a sua academia para 

os treinamentos físicos. 

Os treinamentos serão práticos e teóricos de acordo com as necessidades detectadas pelos 

treinadores durante os treinamentos. 

Observação: Os atletas podem viajar para outros locais devido a participação em 

competições. 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

- 5 dias por semana (segunda, terça e quinta-feira, das 13h30 às 18h e quarta e sexta-feira, 

das 8h30 às 13h). 

- Treinamentos físicos 3 a 4 vezes por semana O clube disponibilizará a sua academia para 

os treinamentos físicos. 

Os treinamentos serão práticos e teóricos de acordo com as necessidades detectadas pelos 

treinadores durante os treinamentos. 

Observação: Os atletas podem viajar para outros locais devido a participação em 

competições. 

 

ESTRUTURA TÉCNICA 

1º ajuste de plano de trabalho 

No 1o ajuste de plano de trabalho, o projeto conta, portanto, com somente 1 técnico da 

classe 470 responsável pela estruturação da rotina de treinos esportivos das atletas, 

dividindo as atividades entre táticas, técnicas, simulações de regatas, etc. O técnico também 

será responsável por acompanhar as atletas em algumas competições nacionais em que eles 

venham a participar. 

Nos horários em que o treinador não estiver dando treino prático, ele será responsável por 

planejar os treinos, auxiliar na regulagem dos barcos para a realização das aulas e fazer a 

manutenção do equipamento náutico do projeto. 

Devido à captação de recursos, foi necessário cortar o Gerente de Projetos, o responsável 

pela manutenção de barcos e o preparador físico. 

2º ajuste de plano de trabalho 

Nesse 2o ajuste de plano de trabalho, além de contar com o técnico já contratado, haverá a 

contratação de um 2o técnico para o treinamento da dupla de 470 e do atleta de laser e um 

preparador físico, que auxiliará na preparação física de todos atletas do projeto. 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

O projeto contará com um técnico da classe 470 responsável pela estruturação da rotina de 

treinos esportivos das atletas, dividindo as atividades entre táticas, técnicas, simulações de 

regatas, etc. O técnico também será responsável por acompanhar as atletas em algumas 

competições nacionais em que eles venham a participar. 

Nos horários em que o treinador não estiver dando treino prático, ele será responsável por 

planejar os treinos, auxiliar na regulagem dos barcos para a realização das aulas e fazer a 

manutenção do equipamento náutico do projeto. 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

O projeto contará com um técnico da classe 470 responsável pela estruturação da rotina de 

treinos esportivos das atletas, dividindo as atividades entre táticas, técnicas, simulações de 
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regatas, etc. O técnico também será responsável por acompanhar as atletas em algumas 

competições nacionais em que eles venham a participar. 

Nos horários em que o treinador não estiver dando treino prático, ele será responsável por 

planejar os treinos, auxiliar na regulagem dos barcos para a realização das aulas e fazer a 

manutenção do equipamento náutico do projeto. 

 

 

ESTRUTURA DESPORTIVA 

1º ajuste de plano de trabalho 

Contempla a aquisição de material de treinamento (barco e bote inflável) 

O projeto adquirirá barco de uma classe de acordo com as especificações da ISAF para as 

olimpíadas. 

Classe 470 1 unidade 

Um bote inflável com motor também será adquirido para utilização do treinador nos 

treinamentos, visto que é imprescindível que o treinador possa acompanhar de perto os 

atletas na água para o desenvolvimento correto das técnicas do esporte. 

Esses itens permanecerão na sede do clube e serão utilizados para o treinamento de atletas 

após o fim do projeto. 

Ajuda de Custo 

Ajuda de custo mensal para as atletas com o objetivo de custear parte de suas despesas do 

dia a dia. 

 

IMPORTANTE: No pedido de remanejamento de recursos entre ações Os atletas 

concordaram em receber menos parcelas da bolsa auxílio para que os equipamentos possam 

ser comprados e os treinamentos realizados. Mesmo recebendo 8 meses de bolsa auxílio, os 

atletas treinarão por 12 meses conforme projeto aprovado. 

2º ajuste de plano de trabalho 

Contempla a aquisição de mais 1 barco da classe 470 para treinamentos da 2a dupla e 1 

barco da classe laser para utilização do novo atleta. Outros equipamentos vinculados aos 

barcos também serão adquiridos conforme demonstra a planilha orçamentária. 

A ajuda de custo será mantida para a dupla já beneficiária do projeto. Por falta de mais 

recursos, não será possível beneficiar mais atletas. 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

Será mantida a bolsa auxílio dos atletas e será comprado um jogo de vela classe 470. 

Observação: Acessibilidade aos deficientes físicos e idosos - Informamos que o projeto não 

atenderá idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas, entretanto informamos que, 

para fins do art. 16 do Decreto 6.180/07, o local de execução do projeto tem condições para 

receber idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas. 

Observação II: O projeto não beneficiará atletas profissionais e não será cobrado qualquer 

valor dos beneficiários do projeto para participar dos treinamentos. 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

Será mantida a bolsa auxílio dos atletas e será comprado um jogo de vela classe 470. 

Observação: Acessibilidade aos deficientes físicos e idosos - Informamos que o projeto não 

atenderá idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas, entretanto informamos que, 

para fins do art. 16 do Decreto 6.180/07, o local de execução do projeto tem condições para 

receber idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas. 

Observação II: O projeto não beneficiará atletas profissionais e não será cobrado qualquer 

valor dos beneficiários do projeto para participar dos treinamentos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia de treinamento será desenvolvida pelos treinadores contratados pelo 

projeto, de qualquer maneira, segue um resumo do que deverá ser abordado. 

1. Aprimoramento de técnicas e táticas de regata; 
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2. Treinamento prático; 

3. Análise dos vídeos dos treinamentos e competições; 

4. Estudo de técnicas diferentes de regata; 

5. Análise das condições do clima da raia aonde serão disputados os jogos olímpicos; 

 

 

VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de 

qualidade à nova realidade dos recursos captados:  – quais os resultados e benefícios a 

serem alcançados, mensuráveis não numericamente, bem como as metas de quantidade – 

mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas 

serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho 

ajustado. 

Metas Qualitativas: 

Melhorar a capacidade técnica dos atletas - Indicador: Relatório dos treinadores 

Oferecer estrutura de treinamento de 1º nível - Indicador: Relatório dos atletas participantes 

 

Metas Quantitativas: 

Obter resultados expressivos em competições nacionais - Indicador: Resultados de 

competições. 

Preencher 70% das vagas oferecidas para o treinamento - Indicador: Número de atletas 

inscritos. 

Melhorar a capacidade física dos atletas - Indicador: Testes físicos realizados durante a 

execução do projeto, contemplando limiar aeróbico, VO2, índice de massa corporal, entre 

outros. 
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VIII. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações 

e itens, conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão Técnica. Os itens que 

sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, 

deverão ser descritos explicando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão 

constar, neste anexo como “excluídos” e  na planilha orçamentária deverão 

continuar constando, porém com o valor R$ 0,0 “zero”. 

 

ATIVIDADE(S) FIM  

 

1 Bolsa Auxílio Atleta       

 

1º ajuste de plano de trabalho 

1.1 Bolsa Auxílio Atletas: Trata-se de apoio direto aos atletas do projeto. 

Parâmetro Programa Bolsa Atleta do Governo Federal. 

 

2º ajuste de plano de trabalho 

1.1 Bolsa Auxílio Atletas: Trata-se de apoio direto aos atletas do projeto. 

Parâmetro Programa Bolsa Atleta do Governo Federal. 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

1.1 Bolsa Auxílio Atletas: Trata-se de apoio direto aos atletas do projeto. 

Parâmetro Programa Bolsa Atleta do Governo Federal. 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

1.1 Bolsa Auxílio Atletas: Trata-se de apoio direto aos atletas do projeto. 

Parâmetro Programa Bolsa Atleta do Governo Federal. 

 

 

2  Recursos Humanos - Atividade Fim       

 

1º ajuste de plano de trabalho 

2.1 Gerente de projetos Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de 

execução. 

2.2 Manutenção Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de execução. 

2.3 Técnicos Técnico para realizar os treinamentos da modalidade oferecida. 

Será 1 técnico para a classe 470. Será contratado via CLT, com carga horária de 24 horas 

semanais e se dedicará integralmente ao projeto. 

 

2º ajuste de plano de trabalho 

2.1 Gerente de projetos Item Retirado do Projeto  

2.2 Manutenção Item Retirado do Projeto 

2.3 Técnicos Técnico para realizar os treinamentos da modalidade oferecida. 

Será 1 técnico para a classe 470. Será contratado via CLT, com carga horária de 24 horas 

semanais e se dedicará integralmente ao projeto. 

2.3b Técnicos Contratação de técnico para os treinamentos do novos atletas da 

classe 470 e laser. Será contratado via CLT, com carga horária de 20 horas semanais e se 

dedicará integralmente ao projeto. – NÃO CONTRATADO, SOLICITADO 

REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA PRORROGAÇÃO 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

2.3 Técnicos Técnico para realizar os treinamentos da modalidade oferecida. 

Será 1 técnico para a classe 470. Será contratado via CLT, com carga horária de 24 horas 

semanais e se dedicará integralmente ao projeto. 
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2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

2.3 Técnicos Técnico para realizar os treinamentos da modalidade oferecida. 

Será 1 técnico para a classe 470. Será contratado via CLT, com carga horária de 24 horas 

semanais e se dedicará integralmente ao projeto. 

 

3 Encargos Trabalhistas  

 

1º ajuste de plano de trabalho 

3.1 Gerente de projetos Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de 

execução. 

3.2 Manutenção Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de execução. 

3.3 Técnicos Encargos trabalhistas referentes a contratação do profissional 

 

2º ajuste de plano de trabalho 

3.1 Gerente de projetos Item Retirado do Projeto 

3.2 Manutenção Item Retirado do Projeto 

3.3 Técnicos Encargos trabalhistas referentes a contratação do profissional 

3.3b Técnicos Encargos trabalhistas referentes a contratação do profissional 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

Os encargos serão pagos com recursos próprios do proponente 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

Os encargos serão pagos com recursos próprios do proponente 

 

4 Serviços Operacionais 

  

1º ajuste de plano de trabalho 

4.1 Preparador Físico Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de 

execução – NÃO CONTRATADO, SOLICITADO REMANEJAMENTO DE 

RECURSOS PARA PRORROGAÇÃO 

 

2º ajuste de plano de trabalho 

4.1 Preparador Físico Preparador físico do projeto. Acompanhará o aquecimento 

dos treinos técnicos e prescreverá treinamento específico para cada um dos atletas. 

Dedicação de12 horas semanais ao projeto e será contratado de acordo com a legislação 

vigente. Para adequar o projeto ao montante captado, o valor unitário será reduzido. 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

Não será contemplado 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

Não será contemplado 

 

5 Material Permanente/Equipamento 

 

1º ajuste de plano de trabalho 

5.1 Barco Classe Laser Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de 

execução. 

5.2 Barco Classe 470 Compra de barco da classe 470 para utilização por parte dos 

atletas. 

5.3 Bote Inflável Compra de bote inflável para utilização nos treinamentos. 

5.4 Capa de casco Proteção para o casco dos barcos durante os momentos que não 
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estão sendo utilizados. Uma capa para o barco da categoria 470. 

5.5 Capa de convés Proteção para o convés dos barcos durante os momentos que 

não estão sendo utilizados. Uma capa para o barco da categoria 470. 

5.6 Carreta de encalhe Compra de carretas de encalhe para o barco 470 

5.7 Jogo de Velas 470 Compra de 2 jogos de velas para cada barco da classe. Cada 

jogo de velas é composto de uma vela Balão, uma vela Buja e uma vela grande 

5.8 Jogo de Velas Laser Item Retirado do Projeto nos primeiros 12 meses de 

execução. 

5.9 Motor para bote inflável Compra de motor para os botes infláveis. 

 

2º ajuste de plano de trabalho 

5.1 Barco Classe Laser Compra de barco laser para utilização de 1 atleta do projeto. 

5.2 Barco Classe 470 Compra de barco da classe 470 para utilização dos atletas do 

projeto 

5.3 Bote Inflável Item já previsto no 1o ajuste 

5.4 Capa de casco  Proteção para o casco dos barcos durante os momentos que não 

estão sendo utilizados. Uma capa para cada barco a ser adquirido (1 barco 470 e 1 barco 

Laser). 

5.5 Capa de convés Proteção para o convés dos barcos durante os momentos que 

não estão sendo utilizados. Uma capa para cada barco a ser adquirido (1 barco 470 e 1 

barco Laser). 

5.6 Carreta de encalhe Proteção para o convés dos barcos durante os momentos que 

não estão sendo utilizados. Uma capa para cada barco a ser adquirido (1 barco 470 e 1 

barco Laser). 

5.7 Jogo de Velas 470 Compra de 2 jogos de velas. Cada jogo de velas é composto 

de uma vela Balão, uma vela Buja e uma vela grande. Esse jogo poderá ser utilizado no 

barco que será adquirido e no barco já adquirido pelo projeto. 

5.8 Jogo de Velas Laser Compra de 2 jogos de velas para cada barco da classe 

5.9 Motor para bote inflável Item não previsto no 2o ajuste 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

5.7 Jogo de Velas 470 Compra de 1 jogo de velas. Cada jogo de velas é composto 

de uma vela Balão, uma vela Buja e uma vela grande. Esse jogo poderá ser utilizado no 

barco que foi adquirido e no barco já adquirido pelo projeto 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

Não serão adquiridos materiais adicionais.  

 

ATIVIDADE(S) MEIO 

 

1 Serviços de Terceiros 

 

1º ajuste de plano de trabalho 

1.1 Gestão de Prestação de Contas Gestão de prestação de contas (equivalente ao 

valor médio do cargo chefia de contas a pagar da pesquisa DATAFOLHA para fins de 

tomada de preço) - É função da empresa de gestão de prestacão de contas elaborar o 

eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; 

acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; acompanhar a eventual 

realização de pregão eletrônico; acompanhar todos os desembolso dos recursos do 

projeto; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da lei de Incentivo 

ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final. 

 

2º ajuste de plano de trabalho 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 Gestão de Prestação de Contas Gestão de prestação de contas (equivalente ao 

valor médio do cargo chefia de contas a pagar da pesquisa DATAFOLHA para fins de 

tomada de preço) - É função da empresa de gestão de prestacão de contas elaborar o 

eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; 

acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; acompanhar a eventual 

realização de pregão eletrônico; acompanhar todos os desembolso dos recursos do 

projeto; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da lei de Incentivo 

ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final. 

 

 

1ª Prorrogação (8 meses adicionais) 

1.1 Gestão de Prestação de Contas Gestão de prestação de contas (equivalente ao 

valor médio do cargo chefia de contas a pagar da pesquisa DATAFOLHA para fins de 

tomada de preço) - É função da empresa de gestão de prestacão de contas elaborar o 

eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; 

acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; acompanhar a eventual 

realização de pregão eletrônico; acompanhar todos os desembolso dos recursos do 

projeto; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da lei de Incentivo 

ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final. – PREVISÃO DE MAIS 7 

PAGAMENTOS DURANTE OS 8 MESES DE PRORROGAÇÃO 

 

2ª Prorrogação (2 meses adicionais) 

1.1 Gestão de Prestação de Contas Gestão de prestação de contas (equivalente ao 

valor médio do cargo chefia de contas a pagar da pesquisa DATAFOLHA para fins de 

tomada de preço) - É função da empresa de gestão de prestacão de contas elaborar o 

eventual plano de trabalho; acompanhar a correta execução do plano de trabalho/projeto; 

acompanhar os processos de licitação e tomada de preços; acompanhar a eventual 

realização de pregão eletrônico; acompanhar todos os desembolso dos recursos do 

projeto; verificar se os processos de pagamento atendem às diretrizes da lei de Incentivo 

ao Esporte; elaborar a prestação de contas parcial e final. – PREVISÃO DE MAIS 2 

PAGAMENTOS DURANTE OS 2 MESES DE PRORROGAÇÃO 

 

 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO 

(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, 

envolvidos na execução do projeto. 

(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal. 

(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente. 

(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto. 

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras 

fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado. 

(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir). 

(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto. 

FONTES 
ORIGEM DO 

RECURSO (7) 

FINALIDADE 

(8) 
VALOR (R$) 

ATIVIDADE(S) FIM 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos       

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 

  

R$ 650.427,11 

ATIVIDADE(S) MEIO 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos       

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO 

  

R$ 86.379,64 

TOTAL GERAL R$ 770.100,57 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

AÇÃO 

Nº 
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO VALOR POR AÇÃO 

INÍCIO DURAÇÃO 

ATIVIDADE(S) FIM 

1  Bolsa Auxílio Atleta  1º mês 31º mês  R$ 99.900,00 

2  Recursos Humanos - Atividade Fim  1º mês 31º mês  R$ 112.330,11 

3  Encargos Trabalhistas  1º mês 31º mês  R$ 67.972,59 

4  Serviços Operacionais  1º mês 31º mês  R$ 0,00 

5  Material Permanente/Equipamento  1º mês 31º mês  R$ 370.224,41 

TOTAL ATIVIDADE FIM  R$ 650.427,11 

ATIVIDADE(S) MEIO 

1 Serviços de Terceiros  1º mês  31º mês  R$ 86.379,64 

TOTAL ATIVIDADE MEIO  R$ 86.379,64 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM  R$ 736.806,75 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor  R$ 33.293,82 

Porcentagem  4,53% 

TOTAL GERAL  R$ 770.100,57 


