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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1. Identificação do projeto: COPA LITORAL SUL DE SURF
1.1. Instituição proponente: INSTITUTO BRASIL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL
1.2 CNPJ: 08.367.552/0001-44

1.3 Banco: Brasil

1.4 Agência: 4871-2

1.5 Conta: 22.501-0

1.6 Site: https://Ittbrasil.org.br
1.7 Certificações:
CRCE nº expedido em 0048/2016
1.8 Nome do Responsável legal: FRANCISLANE DE MATOS SANTOS
1.9 RG: 59.552.267-1

1.10 Órgão Expedidor SSP/SP

E mail Pessoal: Francislanegeny@gmail.com
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da Organização

O INSTITUTO SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL nasceu tradicionalmente a partir de um grupo de professores
em 2007. Com o passar do tempo ganhou projeção esportiva. Ampliou suas atividades, agregando valores sociais e
consolidando uma história de dedicação à comunidade. Focou por meio do esporte, uma busca pela cidadania, esforços
voltados a tirar a criança e adolescentes do ócio das ruas objetivando socializá-los.
Nesses anos de história, muitas foram as crianças que passaram por nossa instituição e hoje são jovens. Cidadãos
conscientes que constituíram família e que desempenham papel social e profissional com responsabilidade, conquistas e
brilhantismo. Nossas diretrizes são aquelas de oferecer à comunidade opções de esporte, lazer e cultura, assistência a
melhor idade e orientações por meio de palestras e encontros, sendo nosso publico alvo crianças, adolescentes, jovens,
idosos e comunidade da região da Baixada Santista.
Dentre as atividades desenvolvidas pelo Instituto em âmbito desportivo, realizamos aulas de Skate, Futsal e Futebol de
Campo para crianças de 07 a 18 anos. O objetivo é dar oportunidade ao esporte a todos e na esperança que algumas
crianças se tornaram profissionais de algum esporte. Para jovens dos 12 aos 17, realizamos aulas de Voleibol e
Basquetebol. Também há a realização de campeonatos e festivais esportivos com jovens e adultos de 07 a 50 anos.
Citamos ainda a realização de aulas de Artes Marciais, musculação e boxe (tivemos no Centro um campeão Paulista de
Boxe) a partir dos 15 anos de idade, e estamos implantando novas aulas de Skateboard, Patins & BMX.
Além disso, tivemos e ainda temos em âmbito Social, para pessoas de todas as faixas etárias, vários programas tais como
o VIVALEITE, alfabetização para adultos e outras.
O público das atividades já desenvolvidas por nossa instituição vive em uma das regiões mais pobres da Mongaguá hoje
uma cidade violenta e de um alto índice de violência.

O INSTITUTO BRASIL foi criado com a intenção de dar uma grande virada nesta situação, tendo as atividades desportivas
como um dos principais pilares para o desenvolvimento físico, emocional e psicológico dos jovens que fazem parte da
entidade, focando a inclusão social de seus participantes. Nesse sentido, estamos alinhados, em nossa proposta
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Nesta marginalizada região, há um elevado índice de crianças e jovens envolvidos com drogas, roubos e outros delitos,
tendo em vista o terrível quadro socioeconômico em que estão inseridos, e a falta de perspectivas quanto ao seu
desenvolvimento e inserção no corpo social.
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educativa/desportiva, à proteção integral à criança e ao adolescente prevista pelo ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente), a partir da realização de atividades desportivas e culturais.
O desporto aparece, em nossa concepção, como uma maneira de resgatar tais jovens em situação de risco. Assim, além
de fomentar a prática esportiva e a sua relevância na qualidade de vida das crianças e jovens, procuramos difundir entre
eles a relevância do esporte em sua disciplina e responsabilidade, no respeito entre os colegas, na autoconfiança e na
importância do trabalho em grupo. Estimula-se, através do esporte, ações de ética, cidadania e de inclusão social.

3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto COPA LITORAL SUL DE SURF
3.2. Justificativa
A IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA A COMUNIDADE E REGIÃO
As cidades que compõem a Baixada Santista - Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e
Bertioga – são bem-posicionadas no que diz respeito ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o que representa uma evolução
regional para os últimos anos.
A COPA LITORAL SUL DE SURF é um evento voltado a oferecer mais uma opção de entretenimento, esporte, cultura e lazer, à Região
Metropolitana da Costa da Mata Atlântica, seus moradores e visitantes, constituindo assim mais um atrativo de investimentos para os
respectivos municípios.
O desenvolvimento da COPA LITORAL SUL DE SURF se pontua como interessante à região já que propõe o estímulo a prática de
atividades esportivas, baseada em um modelo competitivo, mas que preza pelos valores tão precários no dia a dia da sociedade atual.
A idéia de oportunizar um modelo de evento como o sugerido favorece o estímulo ao comprometimento com a proposta, ação de
protagonismo perante a comunidade em que estão inseridos, valorização dos aspectos educacionais e sociais, dentre todos os outros
que permeiam a prática esportiva.
Sendo assim, a proposta do evento trará ao público impactado a oportunidade de confraternizar, em benefício da comunidade em
comum, valorizando a preservação ambiental, cultura local, os aspectos de sociabilização e resgate da cidadania entre beneficiário,
família, comunidade e parceiros, tornando-os a cada dia mais ativos perante a sociedade, em benefício de todos aqueles que formarão
e conduzirão os anos futuros.
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
Em 2019, o salário médio mensal era de 2.3 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
13.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 238 de 645 e 524 de 645, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 861 de 5570 e 2505 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 38.6% da população nessas condições, o que o colocava na
posição 60 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 2930 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
3.4. Abrangência Geográfica
Av. Gov. Mário Covas Júnior, 10181 - Balneário Plataforma, Mongaguá – SP

4. Objetivos do Projeto
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Mongaguá é um município da Região Metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo, no Brasil. A população estimada de
2018 foi de 55 731 habitantes e a área é de 143,90205 quilômetros quadrados, resultando em uma densidade demográfica de 387,28
habitantes por quilômetro quadrado.
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4.1. Objetivo Geral
Realização da Copa Litoral Sul - o objetivo do evento é fomentar o surf competitivo no litoral sul paulista, além de criar oportunidades
para os surfistas desta região competirem de acordo com os padrões técnicos vigentes na modalidade, consolidar o desenvolvimento
da surf competitivo e fortalecer o elo entre as associações municipais de surf do litoral sul paulista.
4.2. Objetivo (s) Específico(s)
- Incentivar a prática esportiva como ferramenta social, qualidade de vida e bem-estar social a crianças, adolescentes e adultos
- Estimular o estilo de vida saudável em contato com a natureza
- Fomentar a prática da modalidade dentre a população local
- Conscientizar a população sobre a importância do esporte como ferramentas fundamental na cultura da sociedade e de
transformação social
- Fomentar a modalidade Surf, favorecendo a prática e descoberta de novos talentos
5. Beneficiários: Crianças a partir da categoria sub 10 até os masters dos gêneros masculino e feminino
5.1. Beneficiários Diretos (especificar): 192 beneficiários
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 576 pessoas (considerando 3 pessoas sensibilizadas por cada beneficiário)
6. Metodologia
Local de Realização
Plataforma de Pesca - Píer de Mongaguá
Av. Gov. Mário Covas Júnior, 10181 - Balneário Plataforma, Mongaguá – SP
05, 06 e 07 de agosto de 2022 - 07h00 à 17h00
Realização do Copa Litoral Sul de Surf, será nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - o público-alvo são todos os surfistas
participantes dos eventos 2021 que originaram os classificados para a Copa Litoral Sul.
Eventos de 2021 que contaram pontos para o ranking da Copa Litoral Sul de Surf:
- Circuito Municipal de Surf da Praia Grande (2 etapas)
- Circuito Municipal de Mongaguá (2 etapas)
- Pier Surf Classic (3 etapas)
- Circuito Municipal de Itanhaém (3 etapas)
- Campeonato Municipal de Peruíbe (1 etapa)
- Circuito de Surf da Ilha Comprida (2 etapas)

Formato de Disputa - baterias com 4 surfistas.
As baterias de 15 minutos serão disputas por dois competidores, onde entrarão no mar para tentar alcançar as maiores notas do
confronto. Seguirá adiante aquele que conseguir a melhor nota dentro das condições gerais do regulamento da modalidade.
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O projeto reúne até 192 surfistas ranqueados de todo o litoral sul paulista para disputas nas modalidades shortboard e longboard,
envolvendo 12 categorias (16 vagas em cada):
- Sub 10 (misto)
- Sub 12 (Masculino e Feminino)
- Sub 14 (Masculino e Feminino)
- Sub16 (Masculino)
- Sub18 (Masculino e Feminino)
- Open (Masculino e Feminino)
- Longboard (Masculino e Feminino)
- Master (Masculino)
- Kahuna (Masculino)
- Grand Kahuna (Masculino)
- Surf adaptado (misto)
- Stand Up Paddle (misto)
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As disputas são de característica eliminatória, até que seja disputada a final e consagrado um vencedor.
Critério de Julgamento
O surfista deve executar manobras radicais e controladas nas partes mais críticas da onda com velocidade, força para aumentar o
potencial de pontuação. Deverá ser levado em conta o surf inovador e progressivo assim como a variação de manobras na hora de
pontuar a performance apresentada. O surfista que seguir este critério com o maior grau de dificuldade e controle nas melhores ondas
receberá as melhores notas.
Realizado pela primeira vez em 2022, a Copa Litoral Sul de Surf será realizada na Plataforma de Pesca de Mongaguá, com início às 08h
e término às 17h. As disputas serão todas no formato de baterias com quatro atletas, de modo que os dois primeiros colocados avançam
para a próxima bateria. Estima-se que o evento reúna 192 participantes entre as categorias em disputa. O plano de divulgação do projeto
prevê contratação de equipe de assessoria de imprensa e gerenciamento de redes sociais, para que haja produção de conteúdo constante
no período pré e pós-evento, sempre com fotos e vídeos produzidos pela equipe a ser contratada para este fim. O evento também será
transmitido ao vivo pela internet, para todo o mundo, ampliando muito o alcance do projeto.
Informamos que a organização do evento irá seguir todos os protocolos sanitários necessários, tais como, não permitir presença de
público, aplicação de teste rápido de Covid em todos os atletas e staff, medição de temperatura de todos na entrada do evento,
obrigatoriedade do uso de máscaras durante todo o tempo e distanciamento social.
Gestor Técnico
Será responsável por toda a comunicação do projeto com os fornecedores, os órgãos envolvidos na disponibilidade do espaço para
realização do evento e no relacionamento com a Secretaria Estadual de Esportes.
Plano de Comunicação
Assessoria de Imprensa, Gerenciamento de Redes Sociais e Parceria de Divulgação com Veículos de Mídia (cobertura e divulgação préevento, durante o evento e pós-evento)
Gerenciamento de Mídias Sociais - prestação de serviço de gerenciamento de mídias sociais (Facebook e Instagram) para o projeto inclui todo o planejamento de posts, redação dos textos que acompanham cada post, acompanhamento das métricas de cada publicação
e mensuração final de alcance.
Transmissão ao Vivo do Evento - Link de vídeo para transmissão do campeonato via web.

7. Resultados esperados
Como maneira de demonstrar o objetivo alcançado no projeto, é proporcionar aos participantes que o esporte proporciona a valorização
dos conceitos de ganhar e perder, respeito ao próximo e troca de experiência esportivas e sociais.

Metas Qualitativas:

Indicadores:
- Apresentações de surfistas das cidades do litoral sul em todas as categorias em disputa;
- Presença de público no espaço destinado ao evento;
- Repercussão do evento na mídia nacional;
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Fomentar a modalidade surf através da prática esportiva;
Fortalecer o elo entre as associações municipais de surf do litoral sul paulista;
Consolidar o desenvolvimento do surf na região;
Intercâmbio entre os atletas;
Desenvolvimento das técnicas e treinamentos de competição;
Criar oportunidade para os surfistas conhecerem locais destinados ao esporte
Divulgar o esporte em âmbito nacional;
Oferecer aos participantes a possibilidade de competir de acordo com os padrões técnicos vigentes na modalidade
Estimular a prática e iniciação do esporte ao público
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Verificador das metas:
- Relatório de Execução do Objeto;
- Fotos e vídeos pós-evento;
- Relatório de divulgação na mídia;
- Relação oficial dos surfistas participantes e ranking final

Metas Quantitativas:
Atingir até 192 atletas participantes ao longo do evento
Oferecer disputas em 12 categorias
Atingir uma audiência online superior a 2.000 acessos ao longo de todo o evento
Indicadores:
- Número de surfistas participantes;
- Número de cidades representadas
- Número de categorias disputadas;
- Registros de audiência online
Verificador das metas: Relação dos surfistas participantes; Fichas de inscrição; Ranking Final; Relatório de Acessos
8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem
utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local.
Resultado(s)

Indicadores Qualitativos

Atendimento esportivo no
município e região.

Controle de inscrições dos Quantidade de inscrições dos
beneficiários por cidade
beneficiários

Dar oportunidade no esporte Controle de inscrições dos
a adolescentes e jovens na
beneficiários e relatório do
área atendida.
projeto.
Disponibilizar
equipamentos de
Realizar evento com Estrutura
comunicação e de
qualificada
infraestrutura para o
evento

Indicadores Quantitativos

Meios de Verificação

Relatórios, registro foto
filmagem, postagem em
redes sociais da OSC
Lista de Inscrições e
formação da tabela de
disputa

Atender até 12 categorias

Disponibilizar 03 Diárias de locação
Registro foto e filmagem,
de equipamentos e infraestrutura
nota fiscal do item
para realização do evento

9. Recursos humanos
Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação,
respeitando a legislação vigente.
Função no projeto

Gestor Técnico

01 Profissional responsável
por toda a comunicação do
projeto com os
fornecedores, os órgãos
envolvidos na

Nº de horas/mês

08h/dia

Vínculo (CLT, prestador serviços,
voluntário)

Voluntário
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Formação Profissional (cargo)
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disponibilidade do espaço
para realização do evento e
no relacionamento com a
Secretaria Estadual de
Esportes

10. Cronograma de execução do Projeto
Execução (Meses 01-02)
- Liberação do recurso
- Visita Técnica do Espaço
- Liberação do Espaço para realização do Evento
- Contratação dos Fornecedores
- Divulgação do Evento
- Inscrições dos Participantes
- Execução do Evento
- Relatório Final
Prestação de Contas (Mês 02)
- Elaboração do Relatórios de Prestação de Contas.

11. Plano de Ação Anual
Atividades/Mês

1

Liberação do recurso

X

Visita Técnica do Espaço

X

Liberação do Espaço para realização do Evento

X

Contratação dos Fornecedores

X

Divulgação do Evento

X

Inscrições dos Participantes

X

Execução do Evento

X

Liberação do recurso

X

Visita Técnica do Espaço

X

Relatório Final

X

Prestação Contas

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

X

Órgão/instituição Proponente

C.N.P.J.

INSTITUTO BRASIL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL

08.367.552/0001-44

Endereço Av. Marechal Deodoro, 1227 - frente

e-mail
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PLANO DE TRABALHO
1. DADOS DO PROPONENTE
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RUA

Cidade São Vicente

UF: SP

Conta corrente

Banco (nome e Agência
nº) Brasil (001)

CEP 11390-100 DDD) Telefone/Fax

22.501-0

E.A.
Praça de pagamento

4871-2

São Vicente

Nome do responsável pela OSC

C.P.F.

FRANCISLANE DE MATOS SANTOS

051.620.666-48

R.G./Órgão expedidor

Cargo

59.552.267-1

Presidente

Função

Endereço residencial completo

Matrícula

CEP 11725-030

(DDD) Tel. (13) 98151.5393

Av. Senador Azevedo Junior, 427, Praia
Grande/SP
E-mail institucional - institutobrasilprojetos@gmail.com
E-mail pessoal - Francislanegeny@gmail.com

2.OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE
Nome

CNPJ

Endereço

E.A
CEP

3.DESCRIÇÃO DO PROJETO
Período da execução

Título do projeto
COPA LITORAL SUL DE SURF

Início

Término

A partir da assinatura do termo

02 meses

Identificação do objeto
Realização de uma competição de Surf
Justificativa da proposição

Vivemos em uma sociedade com o espírito competitivo por natureza, basta olharmos ao redor e veremos que todos
vivenciamos tipos diferentes de competições a todo o momento, seja no âmbito profissional, pessoal ou outro, isso é
característico do ser humano desde o tempo mais primórdios na lta pela sobrevivência. Mas o que isso tem a nos dizer?
Simples, não há como excluir a característica geneticamente presente em todos nós, porém trabalhar esse ponto como
uma possível virtude é fundamental para a construção de pessoas e uma sociedade mais igualitária, respeitosa e
sadiamente competitiva.
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A COMPETIÇÃO COMO FERRAMENTA SOCIAL
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A competição saudável, em que se evita o excesso de seletividade e a hipercompetitividade é fundamental para a
construção da personalidade e conceitos fundamentais para um ser humano nos dias de hoje. É fundamental em qualquer
que seja a atuação da pessoa que ela saiba se relacionar com os outros, com as diferenças, respeitar outros gostos e
opiniões, respeitar seus “concorrentes” no dia a dia profissional e acima de tudo saber ganhar e perder com a mesma
postura.
Além do aspecto de formação e manutenção destes conceitos psicológicos do ser humano, as competições tem o poder
de ampliar o acesso às atividades físicas e esportivas, mediante a prática saudável e a consequente redução do
sedentarismo, proporcionando também a socialização e a confraternização entre os participantes, seus adversários
esportivos, familiares e comunidade.
Portanto, apresenta-se como uma ferramenta muito importante para a promoção da saúde pública, valorização da
socialização da comunidade e celebração do público frente a atividades que proporcionem lazer, valorização do meio
ambiente, saúde e educação em uma simples atividade característica em nossa cultura local, como é o surf.

4 .Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)

1

Meta

ESTRUTURA

Especificação
4 caixas de som - Locação de 4 caixas
de som (1 ativa e 3 passiva) com
potência de 360W. Incluso cabos,
pedestais, transporte e instalação (1
unidade x valor unitário: R$410,00 x 3
Diárias = R$1.230,00)
1 mesa de som com 16 canais (1
unidade x valor unitário: R$230,00 x 3
Diárias = R$690,00).
2 microfones sem fio (1 unidade x valor
unitário: R$200,00 x 3 Diárias =
R$600,00)
4 Tendas 5x5m - Locação de 6 tendas
formato 5x5m modelo chapéu de bruxo,
com estrutura em alumínio e cobertura
em lona vinílica branca (4 unidades x
valor unitário: R$366,25 x 3 Diárias =
R$4.395,00)
1 palanque técnico - Locação de 1
palanque técnico com 2 andares,
formato 8m (largura) x 6m (altura) x 3m
(profundidade), piso em madeira,
entrada lateral, escada interna,
bancada para equipe técnica em
madeira e janelas basculantes no
andar superior (1 unidade x valor
unitário: R$6.145,00 x 3 Diárias =
R$18.435,00)
1 Podium - locação de 1 estrutura para
podio - piso em praticável formato
3x2m e backdrop no formato 3x2m em
treliça de ferro - (1 unidades x valor
unitário: R$1.580,00 x 3 Diárias =
R$4.740,00)
Locação de notebook para
comtabilização das notas dos juízes.
Valor unitário: R$ 380,00 x 3 Diárias =
R$ 1.140,00

Indicador Físico
Unidade Quantidade

Valor
Total

.

Início Término

Diária

3

R$ 410,00

R$ 1.230,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 230,00

R$ 690,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 200,00

R$ 600,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 1.465,00

R$ 4.395,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 6.145,00

R$ 18.435,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 380,00

R$ 1.140,00

1º
mês

2ºmês
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Nº
ordem

2

3

Locação de 5 jogo com 1 mesa e 4
cadeiras para uso dos juízes e
produção. Valor unitário: R$ 260,00 x 3
Diárias = R$ 780,00
Locação de 3 tablets para uso dos
juízes e diretor de prova. Valor unitário:
R$ 500,00 x 3 Diárias = R$ 1.500,00
Gerenciamento de Midias Sociais prestação de serviço de gerenciamento
de midias sociais (Facebook e
Instagram) para o projeto - inclui todo o
planejamento de posts, redação dos
COMUNICAÇÃO
textos que acompanham cada post,
acompanhamento das métricas de
cada publicação e mensuração final de
alcance.
Prestação de serviço de clippagem
compilando todo o retorno de midia
obtido pelo evento - entrega de
relatório em 2 vias (física e digital) relatório inclui todas as publicações
feitas na midia em geral à respeito do
evento, assim como um cálculo de
alcance para cada publicação.
Prestação de serviço de criação de
identidade visual (logotipo) e arte final
de todas as peças gráficas e digitais
necessárias ao projeto
1 vídeo curto de até 1 min para redes
sociais e mais 1 vídeo completo de
todo o evento - equipe composta por 1
editor de vídeo - Valor unitário:
R$2.300,00 x 2 etapas = R$4.600,00
Fotografia com câmera e fotos Digitais
de 10.6 MP; Valor para 1 Diária, equipe
composta por 1 fotógrafo. (Valor
unitário: R$890,00 x 3 Diárias =
R$2.670,00)
Inclui 1 Diária de captação de imagens
- equipe composta por 1 cinegrafista
(captação de imagens) - (Valor unitário:
R$1.140,00 x 3 Diárias = R$3.420,00)
Sistema de notas para campeonatos de
skate com divulgação em tempo real
para acompanhamento em web.
(Diária) - Valor unitário: R$ 3.950,00 x 3
dárias = R$ 11.850,00
Link de vídeo para transmissão do
campeonato via web. Inclui 2 câmeras,
ilha de edição e corte, link dedicado de
internet, cinegrafistas e editores
(Diária) - Valor unitário: R$ 8.000,00 x 3
etapas = R$ 24.000,00
Produção de conteúdo relacionado ao
evento (releases, textos, pautas
jornalísticas e textos informativos) e
SERVIÇO DE
implementação de estratégia de
divulgação desse conteúdo na mídia
TERCEIROS
(por todo o período de realização do
projeto, incluindo as fases pré e pósevento).

Diária

3

R$ 260,00

R$ 780,00

1º
mês

2ºmês

Diária

3

R$ 500,00

R$ 1.500,00

1º
mês

2ºmês

serviço

1

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

1º
mês

2ºmês

serviço

1

R$ 2.100,00

R$ 2.100,00

1º
mês

2ºmês

serviço

1

R$ 4.650,00

R$ 4.650,00

1º
mês

2ºmês

serviço

1

R$ 4.600,00

R$ 4.600,00

1º
mês

2ºmês

serviço

3

R$ 890,00

R$ 2.670,00

1º
mês

2ºmês

serviço

3

R$ 1.140,00

R$ 3.420,00

1º
mês

2ºmês

serviço

3

R$ 3.950,00

R$ 11.850,00

1º
mês

2ºmês

serviço

3

R$ 8.000,00

R$ 24.000,00

1º
mês

2ºmês

serviço

1

R$ 9.700,00

R$ 9.700,00

1º
mês

2ºmês

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)

Natureza da despesa

Total

Concedente

Av: Marechal Deodoro, 1227 - Vila Valença, São Vicente, São Paulo. Cep:11390-100
Tel:(13)33563238
CNPJ: 08.367.552/0001-44

.

.

Proponente

SESPCAP2022015908DM

153

154

Nº ordem

Meta

1

ESTRUTURA

R$ 33.510,00

Especificação
R$ 33.510,00

R$ 33.510,00

R$ 0,00

2

COMUNICAÇÃO

R$ 56.790,00

R$ 56.790,00

R$ 56.790,00

R$ 0,00

3

SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$ 9.700,00

R$ 9.700,00

R$ 9.700,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 0,00

Total Geral
Cronograma de desembolso. (R$ 1,00)
Concedente:
Meta

Cat.Econ

1º mês

1–2–3

335039

R$ 100.000,00

Meta

Cat.Econ

7º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

Total: R$ 100.000,00
Contrapartida:
Meta

Cat.Econ

Meta

Cat.Econ

1º mês
7º mês

2º mês
8º mês

9º mês

3º mês

4º mês
10º mês

5º mês
11º mês

6º mês
12º mês

Total: 0,00
6. Declaração.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de
Esportes, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste na mora ou débito
junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento vigente e na
forma deste plano de trabalho.
São Paulo, 06 de maio de 2022

Local e data

______________________________
Assinatura e carimbo
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