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LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO
CNPJ Nº 04.705.050/0001-25

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
(utilizar papel timbrado da OSC – Organização da Sociedade Civil )
1. Identificação do projeto: Projetos Esportivos – Futuro Cidadão
1.1. Instituição proponente: LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO
1.2 CNPJ: 04.705.050/0001-25
1.3 Banco: BB 001
1.6 Site: www.tkd.com.br

1.4 Agência: 6966-3

1.5 Conta: 8891-9

1.7 Certificações:
CRCE nº 1080

expedido em 30/10/2021

1.8 Nome do Responsável legal: NILTON JOSÉ DOS SANTOS
1.9 RG:1926277

1.10 Órgão Expedidor- SSP PE

E mail Pessoal: dvdcombate@gmail.com
2 - Apresentação da Organização
2.1. Histórico da Organização A LNT, desde 2011 executa com sucesso os projetos da Lei

Paulista de Incentivo ao Esporte em parceria com a SELJ: PROJETO TAEKWONDO
CULTIVANDO SÃO PAULO e PROJETO TAEKWONDO REVELANDO TALENTOS NO INTERIOR,
TAEKWONDO DE BASE. Campeonato Estudantil de Taekwondo além de vários eventos em
parceria com SEME, Taça Introdutor, Troféu Campeões, Festival Leste Oeste , Paulistano
de Taekwondo.
3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto
Projetos Esportivos – Futuro Cidadão

Com a finalidade de atender a emenda parlamentar LOA 2022, do Deputado Ataíde
Taruel, vimos apresentar a proposta para o projeto em referencia uma proposta que trata
do ensino do taekwondo, modalidade olímpica que pode trazer muitas alegrias aos

.
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3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados
estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta.
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paulistas e brasileiros se fizermos um trabalho adequado visando promover o Taekwondo
uma das modalidades com expectativa de medalhas nos campeonatos, bem como,
trabalhar no fomento da modalidade para contribuir para os próximos ciclos olímpicos.
Para nossa cidade será de fundamental importância para que esses jovens se tornem
espelhos para as futuras gerações, fazendo com que a motivação da prática da
modalidade seja aumentada, promovendo, consequentemente, o crescimento do esporte
competitivo.
Nossa intenção é a de buscar que mais jovens pratiquem a modalidade e tenham
oportunidade para o aperfeiçoamento técnico. Incentivar sua pratica, oferecer aulas e
treinos especializados e proporcional oportunidade de participação em eventos
competitivos oficiais e amistosos, eventualmente, detectar talentos.
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
A REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE SÁO PAULO - Área conhecida também pelo

nome de Grande São Paulo, a Região Metropolitana de São Paulo engloba trinta e nove
municípios do Estado. Esta região teve seu processo de formação devido a um fenômeno
chamado conurbação, que é a junção da malha urbana de duas ou mais cidades. Com a
união entre os territórios, a extensão da capital paulista aumenta, dando origem a uma
mancha urbana em constante processo de expansão.
Segundo censo realizado recentemente, a região metropolitana de São Paulo apresenta
um número de 19.822.572 habitantes. Com isso, a cidade é a 6ª maior em escala mundial,
além de estar na quarta colocação no que se refere ao ranking de maiores aglomerações
do planeta.
3.4. Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às
Secretárias afins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades,
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou
estadual

O Projeto terá abrangência no município de São Paulo e região do entorno.
4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral

O objetivo central do projeto é o de oferecer atendimento contínuo e sistematizado da
modalidade TAEKWONDO sendo a preferencia de adolescentes e jovens com idade de 5 a
17 anos, mas podendo abrir para outras idades, de ambos os gêneros, especificamente
da categoria mirim e infantil, visando democratizar o acesso a prática esportivo
especialmente para jovens vinculados a rede de ensino pública, desse modo oferecendo
os elementos de iniciação e aprimoramento do desempenho com a eventual possibilidade
de participação em competições municipais, regionais e estaduais, sendo também
utilizado como treinamentos para a representação do município em competições oficiais
da modalidade, nas categorias menores, em eventos regionais e estaduais. A proposta
prevê implantar 02 (dois) núcleos nas zonas Oeste e Leste da capital paulista.

O projeto prevê a implantar e manter toda a estrutura de profissionais especializados na
modalidade, visando uma melhor formação e pedagogicamente preparados para
transmitir conhecimentos e técnicas da modalidade compatíveis com as características
físicas individuais e o condicionamento físico de jovens alunos.

.
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4.2. Objetivo (s) Específico(s)
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1. Fomentar os talentos do na cidade de região do Estado de São Paulo;
2. Oferecer condições adequadas para a prática de TAEKWONDO, na manutenção e
formação e treinamentos orientados por equipe multidisciplinar;
3. Melhorar a capacidade física e habilidade motora de adolescentes e jovens
beneficiários;
4. Desenvolver valores sociais, minimizando o impacto e exposição aos riscos sociais:
5. Participar de torneios promovidos pelas entidades oficiais da modalidade e
Secretaria de Esportes e da Prefeitura Municipal;
6. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, autoestima, convívio, integração
social e saúde;
7. Servido de modelo para o incentivo a outras iniciativas semelhantes, principalmente
na região de São da Grande São Paulo,
8. Transformar a Liga Nacional de Taekwondo em uma referência formadora e no
desenvolvimento de talentos do Taekwondo;
9. Melhorar as condições de atendimento existentes nas dependências da sede e
mantê-lo em demais edições;
5. Beneficiários
Público alvo a ser abrangido
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):
200 jovens com idade de 5 a 17anos, podendo abrir para outras idades, sendo 100 vagas por
núcleo.
5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):
cerca de 600 (seiscentas) pessoas, das famílias amigos, apoiadores, admiradores da modalidade
6. Metodologia
Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho.
CRITERIOS DE INSRIÇÃO E SELEÇÃO

1.Os beneficiários poderão ou não ser filiados à Federação de Taekwondo do Estado de
São Paulo ou Liga Nacional de Taekwondo, mas deverão seguir as normas e
cumprimentos exposto pela Federação.
2.Apresentar atestado médico que goza de plenas condições físicas, ele deverá estar
devidamente uniformizado, portar uniforme adequado, sempre nos treinamentos e nos
eventos.
3. Idade entre 05 e 17 anos, podendo abrir para outras idades.
ENDEREÇOS COMPLETOS DOS LOCAIS
01 – ZONA OESTE

RUA ANTONIO MARIANI Nº31 – BUTANTÃ – CEP 05530-000
02 – ZONA LESTE

GRADE HORARIA DOS BENEFICIÁRIOS
SEG
TER
QUA
QUI
08:30/10:00
08:30/10:00
10:00/11:30
10:00/11:30
14:00/15:30
14:00/15:30
15:30/17:00
15:30/17:00

.
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SEX
08:30/10:00
10:00/11:30
14:00/15:30
15:30/17:00

SAB

DOM
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Av. Gabriela Mistral nº 635 - Bairro: Penha - CEP: 03701-010
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Aulas e treinos semanais, beneficiários e eventual participação em eventos
competitivos)
Carga horária: 05 aulas/treinos semanais com 1h30m de duração cada, eventual
participação em eventos aos finais de semana;
GRADE HORARIA DOS PROFISSIONAIS
SEG
TER
QUA
QUI
08:30/10:00
08:30/10:00
10:00/11:30
10:00/11:30
14:00/15:30
14:00/15:30
15:30/17:00
15:30/17:00

SEX
08:30/10:00
10:00/11:30
14:00/15:30
15:30/17:00

SAB

DOM

Coordenador Geral – Com vasta experiência no Taekwondo 7ºDan;
Coordenação geral dos trabalhos desenvolvidos no projeto: fiscaliza, organiza, lidera e
controla documentos e funcionários;
Acompanha o desempenho dos profissionais para a avaliação e monitoramento do
Projeto;
Elabora Relatórios periódicos, relativos às atividades, as aulas, os atletas e os
profissionais. Planeja e realizada o andamento prático do Projeto.
Técnico de Taekwondo – Especialista em Taekwondo, contratado para desenvolver as
aulas e treinos dos beneficiários com a função de prepara-los, aperfeiçoá-los
tecnicamente, para a manutenção de sua condição física e aptidão na modalidade, com
vistas à participação em eventos oficiais da modalidade.
Estes profissionais serão contratados, em razão da especialização e do notório
conhecimento na modalidade, com especialização decorre após anos de preparação e
aperfeiçoamento na modalidade.
Auxiliar Técnico – Especializado em Taekwondo. Auxilia o Professor a ministrar as aulas,
responsáveis pela organização dos materiais durante as atividades e pelo
acompanhamento e execução das atividades do projeto.
PROPOSTA TÉCNICA – PEDAGOGICA

FUNDAMENTOS ESPECIFICOS DO TAEKWONDO
Trata-se de uma modalidade interpretada como individual, mas em sua essência em si é
trabalhada e atuante em conotações coletivas, utilizando-se de táticas e técnicas que
fazem a diferença em busca de resultados.

Já as táticas utilizadas são planejadas de procedimentos para alcançar um objetivo e sob
determinadas circunstâncias, refere-se ao sistema de ações planejadas e de alternativas
de decisões que permite alguém arranjarem um conjunto de atividades em curto prazo
com objetos limitadores de tal forma que o sucesso contra um ou mais oponente se
torna possível.

.
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As características técnicas possuem habilidades racionalmente com base na biomecânica,
correspondendo a uma sequência de movimentos, logo executadas com precisão, ritmo,
beleza, força, concentração e agilidade, sendo que os elementos das sequencias de
movimentos esteja harmoniosamente ajustados ao estilo da pratica, que é um
mecanismo individual.
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METODOLOGIA
a) Conteúdo Teórico: ensinar as regras, subsídios táticos e técnicos;
b) Treinamento Prático: trabalhar o condicionamento físico e as melhorias na atitude
perante os fundamentos técnicos por meio da repetição de exercícios para a assimilação,
aperfeiçoamento, aumentando a complexidade dos mesmos, a simulação de confrontos
e situações de stress da competição para a assimilação prática do que se está sendo
treinado;
c) Preparação para os participação em eventos com palestras e compartilhamento de
experiências vividas servirão para a preparação psicológica dos jovens para as
competições;
Treinamento e orientação destinada ao aprimoramento dos gestos específicos da
modalidade, ou quando se inicia a formação dos beneficiários a sistematização do
treinamento;
Treinamento de formação, que compreende a fase de estabilização das capacidades
coordenativas com aumento otimizado das capacidades condicionais.

Categorias

Dias/semana

Horas/dia

Horas/mês

Competições

Mirim/Infantil

03

1h30m

36h

Sab/Dom

Juvenil

03

1h30m

36h

Sab/Dom

GRADE HORÁRIA
DIAS DA SEMANA
MODALIDADE

HORÁRIOS

2ª

Taekwondo

Manhã das 08:300h às

X

10:00h / 10:00h às 11:30h

3ª

4ª

X

5ª

6ª

Sábado

Domingo

X

Competições

Competições

e Torneios

e Torneios

Tarde das 14:00h às
15:30h / 15:30h às 17:00h

REGULAMENTO TÉCNICO

O início de trabalho para desenvolver a resistência de força rápida e da força. A correta
leitura da tática do oponente será estimulada para gradativamente melhorar as táticas
doa modalidade. Na parte física o treinamento de força será adequado a estas faixas
etárias por meio de treinamentos com sobrecarga externa utilizando aparelho ou peso

.
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O trabalho seguira uma sequência didática evolutiva respeitando-se as necessidades e
limitações características de cada faixa etária, e as habilidades adquiridas pelos
beneficiários, assim, os treinos são voltados para a formação de atletas nos aspectos
individuais e na preparação para competições e seus aspectos técnicos e psicológicos.
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livre com materiais adequados ou exercícios proprioceptivos para a prevenção de lesões.
Em todas as categorias serão utilizadas metodologia para os elementos técnicos mais
simples o para os fundamentos complexos e elementos táticos mais elaborados. Mesmo
no caso dos fundamentos mais complexos e elementos táticos, alternaremos as
atividades analíticas com exercícios para que aja uma transferência do que está sendo
trabalhado para situações de luta.
Acreditamos que assim seja mais eficiente o desenvolvimento na modalidade e para a
identificação de talentos.
Assim em todo o transcorrer do trabalho, a equipe técnica responsável acompanhará as
atividades e buscando selecionar dentre os beneficiários aqueles que poderão integrar
as equipes para participação em competições;
Em todas as etapas do processo, o acompanhamento do desempenho escolar, a
obrigatoriedade em estar devidamente matriculado e frequentando regularmente a
escola, os conceitos de higiene, socialização, lealdade, companheirismo e respeito às
regras serão intensamente estimulados. O foco principal a formação desportiva, mas
não podemos deixar de ressaltar que se trata de jovens que necessitam ser estimulados
e incentivados para se desenvolverem de maneira saudável e como bons cidadãos,
dedicar-se, também aos estudos.
PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EVITAR CONTÁGIO COVID 19

A LNT, se compromete a cumprir todas as regras vigentes na cidade de São Paulo por
ocasião da efetiva execução das atividades, mesmo que estas regras forem alteradas,
modificadas ou revogadas.
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Todas as etapas do projeto serão monitoradas e avaliadas, conforme estipulado no
cronograma de execução, priorizando a qualidade, eficiência e eficácia na utilização dos
recursos disponíveis conforme constam no plano de trabalho. O projeto será avaliado
das seguintes formas

2. Avaliação de Resultados
Desejamos que nossa Associação possa desenvolver um importante trabalho
formador e de desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes que tenham
acesso a modalidade. Com a manutenção de profissionais gabaritados na
coordenação do projeto, esperamos ampliar o número de atletas em condições de

.
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1. Avaliação do processo
Para avaliação devemos realizar:
A. Pesquisa envolvendo os jovens beneficiários:
Indicador: aplicação de questionário;
B. Pesquisa junto aos apoiadores:
Indicador: aplicação de questionário;
C. Pesquisa com os profissionais que atuam no Projeto:
Indicador: aplicação de questionário
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atuar em equipes da cidade, da região e do estado, quem sabe num futuro possam
brilhar por nosso Estado;
Para avaliarmos os resultados do Projeto, estabelecemos alguns critérios como
parâmetro:
A. Avaliação dos jovens beneficiários
Indicador: Avaliação física, pelo preparador físico, técnicos e coordenador e
avaliação médica/psicológica por meio dos profissionais da área, médico e psicólogo;
B. Avaliação dos profissionais envolvidos;
Indicador: Avaliação realizada pelo coordenador
C. Conquistas dos atletas
Indicador: Resultados e registro fotográfico
PARTICIÇÃO EM EVENTOS E FESTIVAS

Competições:
a) Eventos de Taekwondo, por Categorias de peso e gênero;
b) Copas e Torneios e Campeonatos da Prefeitura Municipal, Federações de
Taekwondo Estadual e outros;
c) Jogos da Juventude, Jogos Escolares e Jogos Regionais, da Secretaria Estadual de
Esporte, Lazer e Juventude;
RELATORIOS MENSAIS- a ser enviado a Secretaria de Estado de Esportes
7. Resultados esperados
Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada de metas
quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com
precisão e detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados ara
tanto)

Melhorar a qualidade técnica e física dos beneficiários.
INDICADOR: Avaliação realizada pelos preparadores físicos com base em
protocolos de testes aplicados no início e término do projeto, desenvolvidos em
conjunto com a equipe técnica e coordenação, bem como, pela verificação por
meio dos relatórios emitidos pela equipe multidisciplinar;
Garantir aos beneficiários do projeto, um ambiente adequado tecnicamente a
prática e treinamento da modalidade, com orientação de profissionais graduados e
qualificados na modalidade, com condições de melhorar suas habilidades e o
desempenho em eventos competitivos;
INDICADOR: Relatório do Coordenador do Projeto;

Oferecer oportunidade para a iniciação, formação e participação em eventos
competitivos oficiais e amistosos;
INDICADOR: Acompanhamento individual e da equipe, por meio de relatórios, e
verificação de acordo com os resultados oficiais obtidos na temporada;
Armazenar dados referentes à evolução dos jovens e adolescentes durante todo

.
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Identificar e desenvolvendo todos os passos e providencias para que a venha a ser
uma referência na formação para os jovens da cidade e região;
INDICADOR: Avaliação do Coordenador do Projeto
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andamento do projeto.
INDICADOR: Relatórios e avaliação da capacidade física a dos beneficiários e
resultados em todas as competições
Disponibilizar material esportivo e uniformização completa para todos os
integrantes do projeto
INDICADOR: Compra de material, controle de entrega e registro fotográfico;
Metas Quantitativas
Atendimento a 200 jovens, sendo 100 vagas por núcleo, entre 05 e 17 anos de
idade, podendo abrir para outras idades;
INDICADOR: indicador por intermédio de fichas de inscrição fazendo menção ao
projeto, resultados obtidos em competições e comprovados pelas matérias
veiculadas pela mídia espontânea e pelos sites eletrônicos.
Organizar e manter jovens os em aulas e treinos e eventos da modalidade.
INDICADOR: Número de beneficiários atendidos, turmas organizadas,
comprovados pelos relatórios;
Contratação da equipe técnica do projeto com profissionais registrados nos
respectivos órgãos do exercício da profissão, dentre outros, para atuar na
Atividade Fim;
INDICADOR: comprovação por intermédio dos contratos de trabalho
Melhorar a qualidade técnica e física dos alunos beneficiários e oferecer
treinamentos.
INDICADOR: verificação por meio dos relatórios emitidos pela equipe
multidisciplinar;
Garantir aos beneficiários do projeto, um ambiente adequado tecnicamente a
pratica e treinamento da modalidade, com orientação de profissionais graduados e
qualificados na modalidade, com condições de melhorar suas habilidades e o
desempenho em eventos competitivos;
INDICADOR: Relatório do Coordenador do Projeto;
Disponibilizar material esportivo e uniformização completa para todos os
integrantes do projeto.
INDICADOR: Aquisição de material, controle de recebimento com registro
fotográfico

Aumentar o
aprendizado do
taekwondo entre os
beneficiários

Oferecer aulas,
treinos e
eventos
competitivos

200 jovens

Relatórios técnicos,
avaliações e resultados
obtidos em eventos

Oferecer uniformes de
treino e competição

Uniforme para
equipe técnica

06

Notas Fiscais, fotos

Oferecer uniformes de
treino e competição

Conjunto uniforme
de treino (dobok)
em gola branca e
calça branca e
faixa branca

200

Notas Fiscais, fotos

.

.
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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
Indicadores
Meios de Verificação
Qualitativos
Quantitativos
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Oferecer uniformes de
treino e competição
Oferecer Material
Esportivo para
treinamento

Oferecer Material
Esportivo para
treinamento

Camisetas de
treino atletas

200

Locação de kit de
protetores de
treinos:
Capacete, tronco,
antebraço,
caneleira.
10 kits núcleo
Locação de kit de
equipamento de
treino: raquete,
aparador de chute.
10 kits núcleo

20

Notas Fiscais, fotos

Notas Fiscais, fotos

20
Notas Fiscais, fotos

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.
Formação Profissional
Função no projeto Nº
de
Vínculo
(cargo)
horas/mês
(CLT, prestador serviços,
voluntário)
Coordenador
Coordenador
72
Prestador de serviços
Técnicos em Taekwondo Técnico
72
Prestador de serviços
Auxiliares Técnicos
Auxiliar Técnico
72
Prestador de serviços
10. Cronograma de execução do Projeto
Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas.
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1º mês
Divulgação o projeto, captar as inscrições dos beneficiários, realizar as aquisições dos uniformes,
contratar os profissionais e os materiais esportivos para as atividades
2º mês ao 12 mês – oferecer aulas, treinos aos alunos
Participação em eventos oficiais da modalidade – 4º, 5º e 6º meses
6º mês Exame de Faixas – encerramento
Relatório Final e prestação de contas a Secretaria de Esportes
11. Plano de Ação Anual
Atividades/Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Divulgação
x
x
Seleção jovens
x
x
Aquisições x
contratações
Aulas e treinos
x
x
x
x
x
x
Eventos
x
x
x
Relatórios
x
x
x
x
x
x
Mensais
Relatório Final
x
Prestação
x
Contas

.

.
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LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO
CNPJ Nº 04.705.050/0001-25

PLANO DE TRABALHO
1.

DADOS DO PROPONENTE

Órgão/instituição Proponente
LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO
Endereço
Rua Domingos de Morais nº1626 – V. Mariana
Cidade
UF
CEP
São Paulo
SP
04010-200

C.N.P.J.
04.705.050/0001-25
e-mail
DDD
11-5083-7000

E.A.

Conta corrente
Banco
Agência
Praça de pagamento
8.891-9
BB 001
Cidade Ademar 6966
São Paulo
Nome do responsável pela OSC
C.P.F.
342.324.864-53
NILTON JOSÉ DA SILVA
R.G./Órgão expedidor
Cargo
Função
Matrícula
1.926.277 SSP/PE
PRESIDENTE
Endereço residencial completo
CEP
(DDD) Tel
Rua Sessenta,64 – Jd. Paulista-Paulista - PE
53409-4890
81 9984-0511
E-mail institucional brasiltaekwondo@gmail.com
E-mail pessoal dvdcombate@gmail.com
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE
Nome
Endereço

CNPJ

E.A
CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto
Projetos Esportivos – Futuro Cidadão

Período da execução
Início
Término
A partir da
assinatura do Termo

06 meses

sistematizado da modalidade TAEKWONDO sendo a preferência de adolescentes e
jovens com idade de 5 a 17 anos, mas podendo abrir para outras idades, de ambos
os gêneros, especificamente da categoria mirim e infantil, visando democratizar o
acesso a prática esportivo especialmente para jovens vinculados a rede de ensino
pública, desse modo oferecendo os elementos de iniciação e aprimoramento do
desempenho com a eventual possibilidade de participação em competições
municipais, regionais e estaduais, sendo também utilizado como treinamentos para a
representação do município em competições oficiais da modalidade, nas categorias
menores, em eventos regionais e estaduais. A proposta prevê implantar 02 (dois)
núcleos nas zonas Oeste e Leste da capital paulista.

.

.
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Justificativa da proposição

Com a finalidade de atender a emenda parlamentar LOA 2022, do Deputado Ataíde
Taruel, vimos apresentar a proposta para o projeto em referência uma proposta que
trata do ensino do taekwondo, modalidade olímpica que pode trazer muitas alegrias
aos paulistas e brasileiros se fizermos um trabalho adequado visando promover o
Taekwondo uma das modalidades com expectativa de medalhas nos campeonatos,
bem como, trabalhar no fomento da modalidade para contribuir para os próximos
ciclos olímpicos.
Para nossa cidade será de fundamental importância para que esses jovens se tornem
espelhos para as futuras gerações, fazendo com que a motivação da prática da
modalidade seja aumentada, promovendo, consequentemente, o crescimento do
esporte competitivo.
Nossa intenção é a de buscar que mais jovens pratiquem a modalidade e tenham
oportunidade para o aperfeiçoamento técnico. Incentivar sua prática, oferecer aulas
e treinos especializados e proporcional oportunidade de participação em eventos
competitivos oficiais e amistosos, eventualmente, detectar talentos.
4.Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

Especificação

ordem

Equipe
Técnica

1

Uniformes

2

Uniformes

Uniformes
Material
esportivo

3

Assessoria
contábil

4

.

Coordenador
Técnico
Auxiliar Técnico
Uniforme para
equipe técnica
Conjunto
uniforme de
treino (dobok)
em gola branca
e calça branca e
faixa branca 01
x 200 alunos
Camisetas de
treino atletas
Locação de kit
de protetores de
treinos:
Capacete,
tronco,
antebraço,
caneleira.
10 kits núcleo
Locação de kit
de equipamento
de treino:
raquete,
aparador de
chute. (10 kits
núcleo
Serviço contábil
ao projeto para
contabilizar
despesas,
lançar
balancetes,
emissão de
certidões e
relatórios

.

Indicador Físico
Unidade
Quant.
profissional 01
profissional
profissional

Valor
Unitário
4.200,00

Total

2.160,00
1.740,00
390,00

25.200,00
25.920,00
41.760,00
2.340,00

Duração
Início

Término

1º mês

6º mês

1º mês

6º mês

1º mês

6º mês

peça

02
04
06

peça

200

167,00

33.400,00

1º mês

peça

200

45,50

9.100,00

1º mês

kit

20

4.580,00

27.480,00

1º mês

6º mês

kit

20

2.800,00

16.800,00

1º mês

6º mês

serviço

01

1.500,00

9.000,00

1º mês

6º mês

1º mês
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5
Apoio
Administrat
ivo

Digitação de
textos,
tabulações,
recebimentos de
e-mails,
recebimentos do
documentos,
notas fiscais,
pesquisa das
empresas de
serviço, pedido
dos materiais

serviço

01

1.500,00

9.000,00

1º mês

6º mês

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)
Natureza da despesa
Nº
Meta
ordem
01
Equipe Técnica

Concedente
Especificação

02
Uniformes
03
Material Esportivo
04
Assessoria Contábil
05
Apoio Administrativo
Total Geral

Proponente

Total
92.880,00

92.880,00

44.840,00
44.280,00
9.000,00
9.000,00
200.000,00

44.840,00
44.280,00
9.000,00
9.000,00
200.000,00

6. Cronograma de desembolso. (R$ 1,00)
Concedente:
Meta
1a5

Cat.Econ

1º mês
200.000,00

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

Cat.Econ

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

Total:
Contrapartida:
Meta

Cat.Econ

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

Cat.Econ

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês
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7. Declaração.
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de
Estado 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, 05 de maio de 2022.

Nilton José dos Santos
Presidente da LNT

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO
Local , ___/___ /2022

_______________________________
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Assinado com senha por: NILTON JOSÉ DOS SANTOS - 10/05/2022 às 13:59:44
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https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039231A1197861

