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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
1. Identificação do projeto:
Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica Radical)
1.1. Instituição proponente:
Fundação Paulista de Desenvolvimento
1.2. CNPJ:
22.645.377/0001-30
1.3 Banco:
Brasil – 001

1.4 Agência:
925-3

1.5 Conta:
54.086-2

1.6 Site:
ligaguarujaense.org.br
1.7 Certificações:
CRCE nº 0323 expedido em 21/04/2022
Conselho Municipal de Esportes de Guarujá n° 14/2016
1.8 Nome do Responsável legal:
Leandro Martins de Oliveira
1.9 RG:
26.365.377-8

1.10. Órgão Expedidor:
SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública)

1.11.
E-mail Pessoal:
lemaximuss@gmail.com

2.1. Histórico da Organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a área de atuação)
Fundada como Liga Guarujaense de Karate-do em 15 de outubro de 2011, a Fundação Paulista de
Desenvolvimento recebeu sua atual nomenclatura em 13 de novembro de 2021.
Isso, porque dez anos após o início das suas atividades os seus associados e a sua diretoria identificaram a
necessidade de rebatizar o nome desta Organização Social sem fins lucrativos para que ela possa representar a
amplitude de ações e projetos desenvolvidos por ela, com o objetivo claro de que ela não permaneça
estigmatizada como uma entidade classista de um único esporte, como nunca foi desde a sua criação.
Ao longo de sua história a Fundação Paulista de Desenvolvimento realizou objetivamente e utilizando recursos
próprios ou oriundos de parcerias com o poder Público e Privado projetos de esporte com caráter social e eventos
esportivos.
• Em 2016, a Fundação Paulista de Desenvolvimento venceu chamamento público da Secretaria de
Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Guarujá para executar projeto esportivo na modalidade karate.
• Em 2018 a Fundação Paulista de Desenvolvimento mais uma vez venceu chamamento público da
Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Guarujá deu origem a estes seis Termos de
Colaboração:
1

.

.

SESPCAP2022019881DM

2. Apresentação da Organização

563

•

TC 45/2018: Promover o ensino de futebol, jiu jitsu e surf para crianças e adolescentes com idades entre
seis e 18 anos de idade, no contraturno escolar, na comunidade da Santa Cruz dos Navegantes.
• TC 46/2018: Promover o ensino de futsal e ginástica rítmica crianças e adolescentes com idades entre
seis e 18 anos de idade, no contraturno escolar e promover o ensino de alongamento, ritmos e ginástica
funcional para crianças, adolescentes, adultos e idosos com idades entre 6 e 90 anos, na comunidade
da Vila Júlia.
• TC 47/2018: Promover o ensino de futebol para crianças e adolescentes com idades entre seis e 18 anos
de idade, no contraturno escolar na comunidade do Pae Cará.
• TC 48/2018: Promover o ensino de karate para crianças e adolescentes com idades entre seis e 18 anos
de idade, no contraturno escolar na comunidade da Santa Cruz dos Navegantes.
• TC 49/2018: Promover o ensino de futebol para crianças e adolescentes com idades entre seis e 18 anos
de idade, no contraturno escolar, e, promover o ensino de alongamento, ritmos e ginástica funcional para
crianças, adolescentes, adultos e idosos com idades entre 6 e 90 anos na comunidade do Perequê.
• TC 50/2018: Organizar e realizar eventos esportivos em diversas modalidades, incluindo os Jogos
Escolares de Guarujá.
Em 2019, nossa Organização Social firmou junto ao Município de Guarujá o Termo de Fomento 34/2019 com o
objetivo de promover o ensino de futebol, jiu jitsu, muay thai, dança, capoeira, alongamento e ginástica funcional
para crianças de 6 a 17 anos no contraturno escolar e adultos de 18 a 99 anos, na comunidade de Santa Cruz
dos Navegantes. Este projeto esportivo foi aditado em agosto de 2020 e seguiu funcionando até 31 de janeiro de
2021.
Ainda em 2019 A Fundação Paulista de Desenvolvimento firmou mais uma vez junto ao Município de Guarujá o
Termo de Colaboração 47/019 com o objetivo de promover o ensino de futsal, basquete, futevôlei, vôlei, ginástica
funcional, dança e alongamento para crianças de 5 à 17 anos no contraturno escolar e para adultos de 18 a 99
anos na comunidade Padre Donizete, na região do Santa Rosa. Este projeto esportivo foi aditado em 2020 e
funcionou até 31 de março de 2021.
Além disso, desde 2018, anualmente, a Fundação Paulista de Desenvolvimento realiza as Copas Guarujá de
Karate, Basquete, Futsal e Vôlei escolar.

3.1. Nome do Evento
Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica Radical)
3.2. Justificativa - Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados estatísticos e sociais que
apontem a necessidade da intervenção proposta.
O esporte é, reconhecidamente, uma das mais importantes ferramentas contra o sedentarismo que, segundo o IBGE,
atinge cerca de 47% dos brasileiros e, o mais alarmante, 84% dos jovens e por isso deve ser sempre incentivado,
seja por meio de projetos contínuos ou por meio de Eventos Esportivos, como aqui se propõe.
Prova disso, é que a Organização Mundial da Saúde indica o Brasil como o país mais sedentário da América Latina
e o quinto no ranking mundial. Uma situação que pode ser notada facilmente em uma cidade tão cheia de contrastes
como Cubatão, que tem comunidades carentes com difícil acesso as praças esportivas da Cidade e a prática segura
e gratuita de esporte, ainda mais quando falamos da participação da população dessas comunidades a Eventos
Esportivos que os permita ter acesso a esporte e lazer gratuito sem terem de se deslocar por grandes distâncias.
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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 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica Radical) será realizado no Município
de Cubatão, Região Metropolitana da Baixada Santista. O evento tem caráter Municipal.
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Nesse contexto, o projeto Bairro Legal - Vila Olímpica Radical tem o objetivo oferecer alternativas prazerosas e
saudáveis para a prática de atividades físicas por meio de um Evento Esportivo e de Lazer que levará atividades
gratuitas nos meses de junho, julho, agosto e setembro aos bairros Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do
Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Bolsão 9, Vila Esperança e Centro.
O projeto Bairro Legal – Vila Olímpica Radical se justifica, por tanto, por servir como catalizador para que milhares
de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos possam despertar para importância de praticar uma modalidade
esportiva como forma de garantir seu bem estar e qualidade de vida, além é claro de melhorar sua saúde.
Além disso, vale ressaltar que estamos vivenciando a retomada dos eventos esportivos em todo o mundo e em
especial no Estado de São Paulo, após dois longos duros anos em que a pandemia da Covid -19 nos impediu de
reunir em público e de acessar livremente o esporte e o lazer. Este projeto vem, portanto, justificado pelo atendimento
da demanda reprimida de eventos de Esporte e Lazer na Cidade de Cubatão.
3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
Com 142 km² de extensão Cubatão é o menor Município da Região Metropolitana da Baixada Santista e é a única
Cidade da Região que não é banhada pelo mar. Ela possui um grande parque industrial e enfrentou no passado a
ameaça da poluição que lhe deu na década de 80 o fatídico título de cidade mais poluída do Mundo, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU).
Situação que mudou drasticamente na década de 90, quando o poder público e o setor industrial se uniram para
recuperar a qualidade de vida na Cidade, conseguindo controlar desde então quase 98% do nível de poluentes no ar
deste pequeno Município, o que lhe rendeu o título de “Cidade Símbolo da Recuperação Ambiental”, que lhe foi
outorgado pela ONU.
A cidade de Cubatão tem uma população jovem e segundo o último censo do IBGE (2010) possui 118.720 habitantes,
que tem sofrido com o desemprego gerado especialmente pelo fechamento da indústria siderúrgica local e a
diminuição sistemática de postos de trabalho formal nas últimas décadas devido as crises econômicas Nacional e
Internacional que diminuiu drasticamente a competividade do setor petroquímico nacional no mercado mundial.
É ponto pacífico entre os estudiosos que a região do atual município de Cubatão foi ocupada, há pelo menos 7 000
anos, pelo chamado Homem do Sambaqui: que nada mais eram do que grupos seminômades, que tinham sua vida
cotidiana ligada ao mangue, de onde tiravam sua subsistência, marcada por siris, conchas bivalves, berbigões e
peixes, os quais aproveitavam para desenvolver sua manufatura de peças mistas – líticas e orgânicas –
caracterizadas por ferramentas de pedra polida do Mesolítico, adornos e outros equipamentos (DUARTE,1968).
No século XIX, esses monumentos pré-históricos foram visitados pelo imperador dom Pedro II, exímio naturalista,
que deles se encantou; no século XX, foram alvos de estudos por parte da Universidade de São Paulo e atraíram
inclusive a atenção de Paul Rivet, o lendário diretor do Museu do Homem de Paris e "pai" da moderna Antropologia
americana (RIVET, s/d).
Não obstante a essa rica história, hoje Cubatão possui Índice de Desenvolvimento Humano de 0,735 alto (2010) e
tendo como IDH da Educação 0,888 (2019), caracterizando-se como uma sociedade de muito contraste, coexistindo
bairro periféricos, com uma população bastante carente de oportunidades para a participação em projetos e eventos
esportivos gratuitos, sejam eles organizados pelo Município, pelo Estado ou pela União.
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4. Objetivos do Projeto
4.1. Objetivo Geral
O Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) tem como objetivo geral ofertar a população
de Cubatão um evento gratuito esportivo e de lazer descentralizado, beneficiando simultaneamente aos moradores
de oito bairros da cidade uma jornada de atividades esportivas e de lazer e inserindo a comunidades dos bairros
atendidos na vida esportiva da cidade, como forma de ajudar a combater o sedentarismo, e incentivar crianças,
adolescentes, adultos e idosos a manterem uma vida saudável e fazerem uso dos equipamentos e projetos de
esporte que o Município e o Estado de São Paulo tem a oferecer o ano todo.
4.2. Objetivo (s) Específico(s)
Os objetivos específicos do Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) são:
1. Levar aos bairros Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos
Pescadores, Bolsão 9, Vila Esperança e Centro na Cidade de Cubatão, no mês de agosto de 2022 um evento
gratuito de esporte e lazer
2. Auxiliar para que crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos despertem para importância de praticar
uma modalidade esportiva como forma de garantir seu bem estar e qualidade de vida, além é claro de
melhorar sua saúde.
3. Atender a demanda reprimida por eventos de esporte e lazer gratuitos na Cidade de Cubatão, respeitando
os protocolos do COVID-19
4. Oferecer uma opção gratuita de esporte e lazer para a população de Cubatão no mês de agosto de 2022
5. Beneficiários (Público alvo a ser abrangido):
5.1. Beneficiários Diretos (especificar):
9.800 pessoas entre crianças, adolescente, adultos e idosos com idades entre 5 e 99 anos, incluindo deficientes.

6. Metodologia (Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho)
O Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) será inteiramente gratuito, não serão cobradas
taxas de participação.
A participação no evento é livre e o critério de seleção também será livre, ou seja, é permitida a participação de
qualquer cidadão que desejar.
As inscrições gratuitas para participar do Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica)
acontecerão na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cubatão, localizada na Rua Pedro de Toledo,
365, Vila Couto Cubatão, de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas.
Quais modalidades esportivas serão oferecidas e como acontecerão as atividades?
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5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):
População em geral dos bairros que mesmo que não venham a participar das atividades do Realizar o Evento
Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) serão impactados pela realização do Projeto em suas
comunidades, além de profissionais contratados e seus familiares. Aproximadamente 300 pessoas indiretamente.
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Ofereceremos nos bairros Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos
Pescadores, Bolsão 9, Vila Esperança atividades das modalidades futebol de rua, tênis de mesa, xadrez, dança,
capoeira, futevôlei, xadrez, malha e vôlei adaptado para a terceira idade, além de futebol Society nos bairros Pinheiro
do Miranda, Ilha Caraguatá e Jardim Costa e Silva.
O espaço físico do evento será separado em estações por modalidade esportiva. Em cada estação um monitor
esportivo (professor de educação física), acompanhado de um auxiliar (estagiário) ministraram atividades do referido
esporte, ensinando fundamentos dele, demonstrando suas técnicas e corrigindo os alunos sempre que necessário,
para que eles possam se familiarizar com a modalidade esportiva em que estão participando das atividades e no
futuro possam passar a praticá-lo cotidianamente.
O acesso as estações se darão de modo voluntário pelos participantes do Evento, não será necessário fazer inscrição
prévia e todos os participantes assinarão lista de presença. Todas as estações terão controle de acesso.
Quais modalidades de lazer serão oferecidas e como acontecerão as atividades?
Ofereceremos nos bairros Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos
Pescadores, Bolsão 9, Vila Esperança atividades Zumba, Fit Dance, cartas, pebolim, infláveis e gol caixote.
O espaço físico do evento terá ainda estações de lazer, onde monitores esportivos (professores de educação física)
acompanhados por auxiliares (estagiários) realizarão atividades lúdicas e de lazer com os participantes, utilizando os
materiais e equipamentos disponíveis em cada bairro.
Mais uma vez, o acesso as estações se darão de modo voluntário pelos participantes do Evento, não será necessário
fazer inscrição prévia e todos os participantes assinarão lista de presença. Todas as estações terão controle de
acesso.

Protocolo de COVID-19
Pra continuar a combater a disseminação do COVID-19 e seguindo as orientações do Governo do Estado, todos os
participantes terão de apresentar Comprovante de Vacinação Completa para poderem acessar o local do evento e
participar das atividades.
Teremos redução da capacidade de público no evento em 70% e o uso de máscaras que foi flexibilizado em todo o
Estado será recomendado aos participantes e profissionais envolvidos. Haverá álcool gel disponível par uso dos
participantes e profissionais que participarem do evento e todas as áreas serão limpas e mantidas desinfectadas ao
longo de toda a duração do Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica).

O evento terá ainda a seguinte dinâmica de trabalho complementar:
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Como será feita a recepção?
Ao passarem pelo pórtico do evento serão chamados a participar da incrível jornada de esporte e lazer que será
proporcionada pela Fundação Paulista de Desenvolvimento com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de
São Paulo e a Prefeitura Municipal de Cubatão.
Todos os participantes do Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) serão recepcionados
pela equipe de monitores esportivos (professores de educação física) e auxiliares (estagiários) que os convidarão a
participarem de um aquecimento seguido de alongamento e aulas de dança, antes de as estações de esporte e lazer
serem liberadas para uso.
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1 - Preparação do espaço físico: Os locais onde acontecerão as atividades do Projeto serão vistoriadas em conjunto
com representantes do Município de Cubatão (Secretaria Municipal de Esportes) e será definido layout para
montagem da estrutura, respeitando o regramento local e as normas vigentes no Estado de São Paulo. A atividade
ocorrerá dois dias antes do evento (na quinta-feira anterior a ele).
2- Instalação de faixas e distribuição de folders e flyers informando a população sobre as atividades do evento que
ocorrerá no seu bairro (O Evento utilizará a identidade visual do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de
Esportes).
3 - Montagem da estrutura: Após ter o layout aprovado pelo Município (Secretaria Municipal de Esportes) a estrutura
será montada e vistoriada pelo Município um dia antes do evento (na sexta-feira anterior a ele).
4 - As 8h do dia do evento (sábado) as equipes de trabalho se apresentarão para os produtores e serão encaminhadas
as suas estações de trabalho, onde ocorrerão as atividades de esporte e lazer.
5 - As 9h do dia evento, as atividades começarão a ser realizadas junto a população, conforme cronograma previsto
que prevê clinicas de dança (fit dance e zumba), alongamento, xadrez, tênis de mesa e futebol de rua, além de
atividades de lazer utilizando cartas, infláveis, damas e contação de história, quando da realização do Bairro Legal.
No mesmo horário (9 horas) serão iniciadas as atividades da Vila Olímpica Radical, sempre no Parque Anilinas,
quando serão iniciadas as atividades de Basquete 3X3, Skate e Breakdance.
6 – As 11h30 serão iniciados o processo de distribuição dos kits lanches aos participantes do Evento (9800 kits)
7 - As 17h do dia do evento (sábado) o evento será encerrado.
8 - As 17h30 serão iniciados os processos de desmontagem das estruturas e de limpeza dos espaços físicos para
entrega ao Município.
9 - Cinco dias após a realização do evento, o site da Organização Social será alimentado com as fotos, vídeos e
depoimentos dos participantes nas atividades.
Relatório Técnico
Ao fim do evento que acontecerá no mês agosto será apresentado a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo
relatório técnico parcial de execução do Evento, contendo lista de presença dos participantes (relação nominal),
imagens das atividades e depoimentos de participantes.

Metas quantitativas
Ter 9800 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, incluindo deficientes participando de Eventos de
Esporte e Lazer Gratuito em Cubatão no mês de agosto de 2022.
Ter 1 (uma) empresa especializada em organização de eventos esportivos pra fornecer materiais e mão de obra
necessária para realização do Projeto.
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Prestação de Contas
A prestação de contas do Evento será apresentada a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em até 30 dias
após a conclusão do evento, atendendo todas as especificidades e determinações do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE).
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 para tanto)
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Ter 1 (uma) empresa especializada na produção e fornecimento de reforço alimentar – kit lanches contratada e
fornecendo 9800 kits lanches aos participantes.
Ter 1 (uma) empresa especializada em contabilidade e prestação de contas contratada e realizando a contabilidade
do projeto e sua prestação de contas conforme normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Ter 1 (uma) empresa especializada em remoção e atendimento de emergência contratada para fornecer ambulâncias
básicas e UTI, incluindo equipes técnicas e médicos para atender o Projeto em seus quatro meses de execução
(junho, julho, agosto e setembro).
Ter 1 (uma) empresa especializada em comunicação para fornecer serviços de confecção de site, filmagem e
fotografia do evento.
Ter 1 (uma) agência de publicidade para fornecer serviço de assessoria de imprensa, produção de artes, e impressão
de materiais gráficos contratada para realizar o processo de comunicação visual e divulgação do projeto.
Ter 1 (uma) empresa especializada em assessoria jurídica para realizar o apoio ao trabalho realizado nos eventos e
fazer a interlocução com o Município.
Ter material esportivo em quantidade de qualidade para serem utilizados nos eventos.

Kit lanche composto por pão
macio, frios, fruta, suco e doce

9800 kits lanches
distribuídos no Evento

Nota fiscal de aquisição dos
produtos, relatório
fotográfico da entrega dos
kits e lista nominal de
participantes, publicação
site

Realizar evento esportivo
gratuito com estrutura e
conforto para população e
profissionais

Ter infraestrutura contratada e
montada em todos os bairros
onde o evento irá acontecer

Evento realizado nos
bairros Ilha Caraguatá,
Jardim Costa e Silva,
Pinheiro do Miranda,
Jardim Casqueiro, Vila
dos Pescadores, Bolsão
9, Vila Esperança e
Centro

Relatório técnico do evento
e Prestação de Contas do
Projeto

Oferecer som de qualidade
e respeitando os limites da
legislação

1 empresa de serviço
Ter empresa contratada pra
fazer a sonorização profissional especializado

Oferecer reforço alimentar
aos participantes

Contrato de prestação de
serviços e imagens do
trabalho
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Metas Qualitativas
Ter a aprovação do público participante
Promover o esporte e o lazer de maneira gratuita para a população de Cubatão
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)
Indicadores
Resultado(s)
Indicadores Qualitativos
Meios de Verificação
Quantitativos
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do evento em todos os locais
onde ele acontecerá

Ter materiais esportivos em
quantidade e qualidade para
atender a demanda da
população em todos os bairros
onde o evento acontecer

1 empresa de serviço
especializado

Contrato de prestação de
serviços, Nota Fiscal e
mídia digital contendo
imagens fotográficas e
filmagens do evento

1 empresa de serviço
especializado

Contrato de prestação de
serviços, Nota Fiscal e
relatório de prestação de
serviço

Ter empresa de assistência
médica e remoção contratada e
Oferecer serviço médico e
pronta para atender a
1 empresa de serviço
de remoção imediata a
população com ambulâncias
especializado
população durante o evento
básicas e UTI, equipe médica e
de socorristas

Contrato de prestação de
serviços, Nota Fiscal e
relatório de prestação de
serviço e relatório de
imagens

Oferecer material esportivo
em quantidade e qualidade
a quem for ao evento

Ter empresa contratada para
realizar a captação de imagens
fotográficas e em vídeo em
1 serviço especializado
cada um dos oito locais do
evento

Contrato de prestação de
serviços e Nota Fiscal e
relatório de imagens

Ter empresa contratada para
Oferecer informações das
realizar a assessoria de
atividades para a população imprensa e comunicação e
1 serviço especializado
e a mídia em geral
preparar as artes dos materiais
que serão utilizados no evento

Contrato de prestação de
serviços e Nota Fiscal e
relatório de atividades

Oferecer estrutura física
adequada e segura a quem
participar do evento

Ter equipe de montagem e
desmontagem atuando
diretamente no evento em
todos os seus seis pontos

1 serviço especializado

Contrato de prestação de
serviços e Nota fiscal e
relatório de imagens

Realizar a prestação de
contas do Projeto conforme
Tribunal de Contas do
Estado

Ter empresas especializadas
em prestação de contas,
contabilidade e serviço jurídico
para todo o evento

2 empresas especializada Nota fiscal e prestação de
para fornecer serviços
contas entregue

Oferecer registros
fotográficos e em vídeo de
todas as atividades a
população
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Ter materiais de lazer em
Oferecer atividades de lazer quantidade e qualidade para
gratuitas a população
uso em todos os locais do
evento
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Oferecer profissionais
capacitados e preparados
para realizar as atividades
com a população

Possuir RH contratado e
atuando no evento em todos os Ter RH qualificado
bairros

Notas fiscal de pagamento
do serviço e relatório de
imagens 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.
Formação Profissional
(cargo)

Função no projeto

Ensino Superior em qualquer
Gerente do Projeto
área/ Experiência em Gestão
de Projetos

Nº de horas/mês

Vínculo (CLT, prestador
serviços, voluntário)

150h

Prestador de Serviço
(contratação temporária
realizada pela Fundação
Paulista de
Desenvolvimento, sendo
que os valores referentes a
esta contratação não estão
contemplados neste projeto,
sendo ofertadas como
contrapartida pela entidade)

Ensino Superior em
Educação Física

Coordenador de Núcleo

12h

MEI, Autônomo ou
Prestador de Serviço

Ensino Superior em
Educação Física

Supervisores

12h

MEI, Autônomo ou
Prestador de Serviço

Ensino Superior em
Educação Física

Monitores Esportivo

12h

MEI, Autônomo ou
Prestador de Serviço

12h

MEI, Autônomo ou
Prestador de Serviço

Ensino Superior em
Auxiliares (Estagiários)
Educação Física ou cursando

Agosto:
1 - Seleção e contratação de prestadores de serviço
2 - Elaboração e assinatura de contratos de prestação de serviço
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Os demais trabalhadores do projeto serão fornecidos pelos prestadores de serviço
10. Cronograma de execução do Projeto (Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão
desenvolvidas)
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3 – Reunião com a Prefeitura e visitas aos locais onde o evento acontecerá junto com os prestadores de serviço
contratados e o gerente de Projetos para definir layout do evento, condições de segurança e interrupções de trânsito
que forem necessárias
4 – Preparação do layout dos banners, aprovação das artes e envio do material para confecção
5 – Inicio da divulgação do Projeto pela Assessoria de Imprensa e Comunicação, informando sobre o evento, os locais
onde eles vão acontecer e local de inscrição
6 – Abertura das inscrições no dia 10 de agosto, presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esportes de
Cubatão, que está localizada na Rua Pedro de Toledo, 365, Vila Couto Cubatão, de segunda a sexta-feira das 9 às 16
horas até o dia anterior ao evento, dia 19 de agosto.
3 - Preparação dos Espaços físicos na Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro,
Vila dos Pescadores, Bolsão 9, Vila da Esperança e Centro – Parque Anilinas no dia 17 de agosto. Os locais onde
acontecerão as atividades do Projeto serão vistoriadas em conjunto com representantes do Município de Cubatão
(Secretaria Municipal de Esportes) e será debatido o layout o proposto pelas partes para montagem da estrutura,
respeitando o regramento local e as normas vigentes no Estado de São Paulo. A atividade ocorrerá dois dias antes do
evento (na quarta-feira anterior a ele).
4 - Instalação de faixas e distribuição de folders e flyers informando a população sobre as atividades do evento que
ocorrerá no seu bairro (O Evento utilizará a identidade visual do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de
Esportes e da Prefeitura de Cubatão). Esta atividade ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto na Ilha Caraguatá,
Jardim Costa e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Bolsão 9, Vila da Esperança e
Centro – Parque Anilinas.
5 - Montagem da estrutura: Após ter o layout aprovado pelo Município (Secretaria Municipal de Esportes) a estrutura
será montada e vistoriada pelo Município um dia antes do evento no dia 19 de agosto na Ilha Caraguatá, Jardim Costa
e Silva, Pinheiro do Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Bolsão 9, Vila da Esperança e Centro – Parque
Anilinas.
6 - As 8h do dia do evento (sábado dia 20 de agosto) as equipes de trabalho se apresentarão para os Coordenadores
e supervisores e serão encaminhadas as suas estações de trabalho, onde ocorrerão as atividades de esporte e lazer.

Todos os participantes do Realizar o Evento Esportivo e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) serão recepcionados
pela equipe de monitores esportivos (professores de educação física) e auxiliares (estagiários) que os convidarão a
participarem de um aquecimento seguido de alongamento e aulas de dança, antes de as estações de esporte e lazer
serem liberadas para uso.
8 - As 11h30 dos dia 20 de agosto serão iniciados o processo de distribuição dos kits lanches aos participantes do
Evento (9800 kits) em todos os seus locais.
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7- As 9h do dia evento (dia 20 de agosto) terá início o evento e ao passarem pelo pórtico do evento em cada um dos 8
locais onde ele acontecerá simultaneamente serão chamados a participar da incrível jornada de esporte e lazer que
será proporcionada pela Fundação Paulista de Desenvolvimento com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de
São Paulo e a Prefeitura Municipal de Cubatão.
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9 - As 17h do dia do evento (sábado dia 20 de agosto) o evento será encerrado.
10 - As 17h30 do dia do evento (sábado dia 20 de agosto) serão iniciados os processos de desmontagem das estruturas
e de limpeza dos espaços físicos para entrega ao Município.
11 – Entrega de Relatório de Atividades e da Prestação de Contas conforme Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (até 30 dias após o último dia do Realização de Eventos Esportivos e de Lazer – Bairro Legal Vila Olímpica
Radical).

11. Plano de Ação Anual
Atividade/Mês
Seleção e contratação de prestadores
de serviço
Elaboração e assinatura de contratos de
prestação de serviço
Preparação dos Espaços Físicos do
Evento. Os locais onde acontecerão as
atividades do Projeto serão vistoriadas
em conjunto com representantes do
Município de Cubatão (Secretaria
Municipal de Esportes) e será definido
layout para montagem da estrutura,
respeitando o regramento local e as
normas vigentes no Estado de São
Paulo.
Instalação de faixas e distribuição de
folders e flyers informando a população
sobre as atividades do evento que
ocorrerá no seu bairro (O Evento
utilizará a identidade visual do Governo
do Estado de São Paulo e da Secretaria
de Esportes)
Montagem da estrutura: Após ter o
layout aprovado pelo Município
(Secretaria Municipal de Esportes) a
estrutura será montada e vistoriada pelo
Município um dia antes do evento
Realização do Evento
Relatórios Mensais
Relatório Final
Prestação de Contas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
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1. DADOS DO PROPONENTE
Órgão/instituição Proponente
Fundação Paulista de Desenvolvimento

C.N.P.J.
22.645.377/0001-30

Endereço
Avenida Santos Dumont, 725

e-mail
fundacaopaulistafpd@outlook.com

Cidade
Guarujá

UF
SP

Conta corrente
54.086-2

Banco (nome Agência (nome e
Praça de pagamento
e nº)
nº)
Guarujá
BB - 001
Centro – 925-3

Nome do responsável pela OSC
Leandro Martins de Oliveira

C.P.F.
287.847.538-03

R.G./Órgão expedidor
26.365.377-8 SSP-SP

Cargo
Presidente

Função
Diretor

Endereço residencial completo
Rua Epitácio Pessoa, 116, Pae Cará,
Guarujá

CEP
11463-000

(DDD) Tel.
(13)99761-0887

E-mail institucional

fundacaopaulistafpd@outlook.com

CEP
11460-001

DDD) Telefone/Fax
E.A.
(13)99761-0887/ 3382-4719

Matrícula

E-mail pessoal
lemaximuss@gmail.com
2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE
Nome

CNPJ

Endereço

CEP

E.A

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto

Período da execução

Realização de Eventos Esportivos e Início
de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica
19 de agosto de 2022
Radical)

Término
20 de agosto de 2022

O Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (Bairro Legal – Vila Olímpica) tem como objetivo geral ofertar a
população de Cubatão um evento gratuito esportivo e de lazer descentralizado, beneficiando simultaneamente
aos moradores de oito bairros da cidade uma jornada de atividades esportivas e de lazer e inserindo a
comunidades dos bairros atendidos na vida esportiva da cidade, como forma de ajudar a combater o
sedentarismo, e incentivar crianças, adolescentes, adultos e idosos a manterem uma vida saudável e fazerem
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Identificação do objeto

574

uso dos equipamentos e projetos de esporte que o Município e o Estado de São Paulo tem a oferecer o ano
todo.

Justificativa da proposição
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O esporte é, reconhecidamente, uma das mais importantes ferramentas contra o sedentarismo que, segundo o IBGE,
atinge cerca de 47% dos brasileiros e, o mais alarmante, 84% dos jovens e por isso deve ser sempre incentivado, seja
por meio de projetos contínuos ou por meio de Eventos Esportivos, como aqui se propõe.
Prova disso, é que a Organização Mundial da Saúde indica o Brasil como o país mais sedentário da América Latina e o
quinto no ranking mundial. Uma situação que pode ser notada facilmente em uma cidade tão cheia de contrastes como
Cubatão, que tem comunidades carentes com difícil acesso as praças esportivas da Cidade e a prática segura e gratuita
de esporte, ainda mais quando falamos da participação da população dessas comunidades a Eventos Esportivos que
os permita ter acesso a esporte e lazer gratuito sem terem de se deslocar por grandes distâncias.
Nesse contexto, o projeto Bairro Legal - Vila Olímpica Radical tem o objetivo oferecer alternativas prazerosas e
saudáveis para a prática de atividades físicas por meio de um Evento Esportivo e de Lazer que levará atividades
gratuitas nos meses de junho, julho, agosto e setembro aos bairros Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Pinheiro do
Miranda, Jardim Casqueiro, Vila dos Pescadores, Bolsão 9, Vila Esperança e Centro.
O projeto Bairro Legal – Vila Olímpica Radical se justifica, por tanto, por servir como catalizador para que milhares de
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos possam despertar para importância de praticar uma modalidade
esportiva como forma de garantir seu bem estar e qualidade de vida, além é claro de melhorar sua saúde.
Além disso, vale ressaltar que estamos vivenciando a retomada dos eventos esportivos em todo o mundo e em especial
no Estado de São Paulo, após dois longos duros anos em que a pandemia da Covid -19 nos impediu de reunir em
público e de acessar livremente o esporte e o lazer. Este projeto vem, portanto, justificado pelo atendimento da demanda
reprimida de eventos de Esporte e Lazer na Cidade de Cubatão.
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4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)
N°

Indicador Físico
Meta

Valor

Duração

Especificação

Ordem

Unidade

1

Quantidade

Unitário

Total

Início

Término

Agosto de Agosto de
2022
2022

Estrutura

1.1

Palco

Palco de Praticáveis medindo 6mx3m locação

Peça

8

R$ 1.500,00 R$ 12.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

1.2

Box Truss

Box Truss Q15 (2 diárias para um dia de montagem e 1
dia de evento) 6X3m contemplando cabos e bases como
metro lineares

Peça

8

R$ 3.120,00 R$ 24.960,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

1.3

Tendas

Tendas modelo pirâmide medindo cada uma 3mx3m
locação

Peça

24

R$

Agosto de Agosto de
2022
2022

1.4

Gerador de
Energia

Geradores de 50Kva para energia elétrica dos
equipamentos de palco, sonorização e iluminação locação

Peça

8

R$ 1.000,00 R$

1.5

Banheiros
Químicos

Banheiros químicos para necessidades fisiológicas dos
participantes e organizadores do evento (02 M / 2 F / 1
Deficiente) - locação

Peça

40

R$

1.6

Mesas
Plásticas

Mesas plásticas - locação

Peça

140

R$

10,00 R$

1.400,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

1.7

Cadeiras
Plásticas

Cadeiras plásticas - locação

Peça

560

R$

4,00 R$

2.240,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

500,00 R$ 12.000,00
8.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

300,00 R$ 12.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

SESPCAP2022019881DM
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1.8

Caminhão baú de aluguel equipado com todos os
equipamentos necessários para levar materiais e
equipamentos do evento, incluindo 4 ajudantes para
montagem e desmontagem do evento

Carreto

2

2.1

Peça

16

R$ 2.300,00 R$ 36.800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Sonorização
Caixas de som do tipo Line Array, com alcance de 100
metros. KIT Incluindo microfones, e demais
equipamentos necessários e relacionados à
sonorização, como microfone e mesa de som - locação

Som

3

Agosto de Agosto de
2022
2022

Peça

8

R$ 1.500,00 R$ 12.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022
Agosto de Agosto de
2022
2022

Materiais de Lazer

3.1

Portal Inflável

Portal inflável é utilizado nas entradas de eventos para
melhor localizar o evento e orientas os participante e
divulgação de quem é o evento e seus apoiadores
locação

Peça

8

R$

3.200,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

3.2

Quadra
Inflável

Quadra poliesportiva especialmente adaptada para
brincar de futebol, vôlei e basquete. Possui exclusivas
faixas contínuas que protegem o usuário de se
machucar na queda, garantindo segurança e muita
diversão - locação

Peça

8

R$ 2.000,00 R$ 16.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

400,00 R$

SESPCAP2022019881DM
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3.3

Brinquedos
Infláveis (boca
de palhaço e
Fut Gol)

Brinquedo Inflável 2 em 1 Boca de Palhaço e Fut Gol locação

Peça

8

R$ 1.200,00 R$

9.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

3.4

Brinquedos
Infláveis
(Escorregador
e Pula Pula)

Brinquedo Inflável 2 em 1 Pula Pula e Escorregador locação

Peça

8

R$ 1.200,00 R$

9.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

3.5

Cama Elástica

Cama elástica para crianças de 4 a 8 anos com proteção
lateral - locação

Peça

8

R$

700,00 R$

5.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

3.6

Mesa de
Pebolim

Mesa de Jogo de Pebolim - locação

Peça

8

R$

700,00 R$

5.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

3.7

Robo Dance

Robo dance de 2,30 metros com LED e capacidade de
dança - locação

Peça

8

R$

900,00 R$

7.200,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4

Agosto de Agosto de
2022
2022

Material Esportivo

4.1

Mesa de
Tênis de
Mesa

Tênis de mesa com medidas oficiais e pés dobráveis.
Acompanha raquetes, rede e bolinhas - locação

Peça

8

R$

700,00 R$

5.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.2

Mesa de
Futmesa

FUTMESA OFICIAL. Produzia em MDF TX 15mm nas
Medidas de 2,75 x 1,70 x 65 cm (comp. x largura x
altura) * Metalon com pintura anticorrosiva (zarcão) e
pintura PU. * Media peso Bruto 70kg - locação

Peça

8

R$

700,00 R$

5.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022
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4.3

Pista de Skate
(Modelo Mini
Ramp)

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

8

R$ 1.050,00 R$

8.400,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.4

pista de Skate
(Modelo Mini
Plaza)

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$ 1.050,00 R$

2.100,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.5

Rampas de
Skate

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$

420,00 R$

840,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Palco de
Skate
Palco de
Skate
Subindo
Palco de
Skate Sobe e
Desce

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$

400,00 R$

800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$

400,00 R$

800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$

400,00 R$

800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.9

Corrimão de
Skate

Obstáculos de fácil manuseio com estrutura metálica
soldadas com solda MIG - locação

Peça

2

R$

400,00 R$

800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.10

Gol de Rua
(Caixote)

Mini trave profissional fácil esporte gool 90 plus com
encaixe, produzido com materiais altamente resistentes Locação

Peça

8

R$

350,00 R$

2.800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.7

4.8
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4.11

EPIs de Skate
(kit contendo
capacete,
joelheira e
cotoveleira)

Proteção para crianças, adolescentes e adultos locação

Peça

20

R$

450,00 R$

9.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.12

Piso de
Breakdance

Piso vinílico em manta (emborrachado) para atividade de
breakdance medindo 6X4 metros - Locação

Peça

2

R$

720,00 R$

1.440,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.13

Coletes

Coletes de treinos, sendo 15 na cor azul, 15 na cor
verde, 15 na cor preta e 15 na cor amarela - Locação

Peça

140

R$

38,00 R$

5.320,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.14

Bolas Pro de
Basquete 3X3

Bolas de basquete 8 para basquete 3X3 pro, fabricada
em material PU matirizada, peso entre 570g e 580g,
circunferência entre 72 e 74 cm, com 8 gomos - Locação

Peça

10

R$

300,00 R$

3.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.15

Bola de
Borracha
Basquete

Bolas de basquete de borracha (infantil) tamanho 6, com
peso aproximado de 500g, circunferência aproximada de
74 cm, sem gomos, vulcanizada, câmara 6D, sistema de
forro termofixo e miolo de cápsula SIS - Locação

Peça

5

R$

60,00 R$

300,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Jogo de Baralho Cards Original - Locação

Peça

16

R$

25,00 R$

400,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Combo 3 em 1 de tabuleiro de Xadrez, Gamão e Damas
29X29 cm - Locação

Peça

16

R$

50,00 R$

800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.17

Jogo de
Baralho
Jogo de
Dama/
Xadrez/
Gamão

18

SESPCAP2022019881DM

4.16

.

.

580

4.18

Jogo de
Dominó

Jogo de Dominó profissional de osso, estojo com 28
peças - Locação

Peça

16

R$

25,00 R$

400,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

4.19

Jogo Uno

Jogo baralho Uno cards original - Locação

Peça

16

R$

20,00 R$

320,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

5

Agosto de Agosto de
2022
2022

Ambulâncias e Atendimento Médico de Emergência

5.1

Ambulância
UTI

Fornecimento de ambulância Suporte UTI completa,
incluindo médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem
e socorrista

Peça

8

R$ 4.500,00 R$ 36.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

5.2

Ambulância
Básica

Fornecimento de ambulância básica completa, incluindo
socorrista e técnico de enfermagem ou enfermeiro

Peça

8

R$ 2.500,00 R$ 20.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

5.3

Bombeiros
Civis

Bombeiros Civis para atender as ocorrências durante o
evento e atuar na prevenção de acidentes

Peça

28

R$

Agosto de Agosto de
2022
2022

6.1

9.800,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Comunicação - Registro Fotográfico e em Vídeo do evento

Produção de imagens fotográficas do evento
(Fornecimento de 1 equipe de fotógrafo para cada local)

Fotografia

Prestação
de Serviço

8

R$ 1.692,18 R$ 13.537,44

Agosto de Agosto de
2022
2022

19
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6.2

Captação, edição e finalização de imagens do evento
(fornecimento de 1 equipe de filmagem para cada local)

Filmagem

7

Assessoria de Imprensa e Comunicação para divulgação do Evento na
mídia impressa e digital

7.1

Assessoria de
Imprensa e
Comunicação
para
Fornecimento de assessoria de imprensa e comunicação
divulgação do
para o evento
Evento na
mídia
impressa e
digital

Prestação
de Serviço

8

R$ 1.692,18 R$ 13.537,44

Agosto de Agosto de
2022
2022

Agosto de Agosto de
2022
2022

Prestação
de Serviço

1

R$ 8.000,00 R$

8.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022
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Confecção de artes para folderes, flyers, faixas e
banners para divulgação do evento contendo a
identidade visual do Governo do Estado, da Secretaria
do Estado dos Esportes e da Prefeitura de Cubatão

7.2

Comunicação
- Confecção
de artes

7.3

Comunicação
Impressão de Banners com impressão digital na medida
Visual 6X3 metros, produzido em lona, incluindo ilhós reforçado
Impressão de
e fixadores e sendo resistente a ruptura
Banners

8

Montagem e Desmontagem

8.1

Montagem e
Desmontagem

9

Prestação
de Serviço

1

R$ 5.000,00 R$

5.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Peça

8

R$ 2.870,00 R$ 22.960,00

Agosto de Agosto de
2022
2022
Agosto de Agosto de
2022
2022

Fornecimento de montadores para montagem e
desmontagem de toda a infraestrutura de materiais e
equipamentos do evento

Peça

1

R$ 6.789,94 R$

6.789,94

Agosto de Agosto de
2022
2022
Agosto de Agosto de
2022
2022

Contabilidade e Assessoria Jurídica

9.1

Contabilidade

Fornecimento de assessoria contábil e de prestação de
contas

Peça

1

R$
10.500,00

R$ 10.500,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

9.2

Assessoria
Jurídica

Fornecimento de Assessoria Jurídica do Projeto

Peça

1

R$
12.600,00

R$ 12.600,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

10

Agosto de Agosto de
2022
2022

Reforço Alimentar

SESPCAP2022019881DM

21

.

.

583

10.1

Reforço
Alimentar
servido para Fornecimento de Kit Lanche contendo, pão macio, frios,
participantes uma fruta, um suco e um doce para serem distribuídos
e
ponto a ponto nos locais do evento.
trabalhadores
do evento

11

Recursos Humanos

11.2

9800

R$

12,24 R$ 119.952,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Coordenador
Geral

Profissional formado em Educação Física ou áreas
correlatas, com experiência de ao menos dois anos na
Prestação
coordenação ou gerência de projetos ou eventos
de Serviços
esportivos - Será responsável por coordenar o Evento e
garantir a execução de todas as atividades programadas

2

R$ 5.500,00

R$ 11.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Coordenador
de Núcleo

Profissional formado em Educação Física com
experiência de ao menos dois anos como coordenador
ou gerente de projetos ou eventos esportivos - Será
responsável por coordenar as atividades de um dos oito
bairros do evento e gerenciar sua execução local de
acordo com cronograma de atividades.

8

R$ 4.000,00

R$ 32.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Prestação
de Serviços

22
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11.3

Supervisores

11.4

Monitores
Esportivo

Profissional de Educação Física com experiência em
supervisão de projetos ou eventos esportivos -Será
responsável por auxiliar o coordenador do evento em
cada bairro e atuará em parceria com os monitores
esportivos e auxiliares (estagiários) nas atividades
realizadas junto a comunidade.

Prestação
de Serviços

16

R$ 2.500,00

R$ 40.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Profissional de Educação Física com experiência no
ensino de esportes ou recreação esportiva - Será
Prestação
responsável por realizar as atividades com a
de Serviços
comunidade em cada um dos oito bairros onde o Evento
acontecerá.

50

R$ 1.800,00

R$ 90.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

11.5

Auxiliares
(Estagiários)

Profissional com experiência no ensino de esportes,
formado em educação física ou cursando - Será
responsável por auxiliar os monitores esportivos e
monitores esportivos nas atividades que serão
realizadas diretamente com a população que participar
do evento.

11.6

Gerente de
Projetos

Profissional com formação superior e experiência em
Gerência de Projetos para atuar diretamente na
administração do Projeto

Prestação
de Serviços

40

R$ 1.200,00

R$ 48.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022

Prestação
de Serviços

1

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

Agosto de Agosto de
2022
2022
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5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)
N°
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meta

Total

Concedente

Estrutura
Sonorização
Materiais de Lazer
Material Esportivo
Ambulâncias e Atendimento Médico de
Emergência
Comunicação - Registro Fotográfico e em
Vídeo do evento
Assessoria de Imprensa e Comunicação
Montagem e Desmontagem
Contabilidade e Assessoria Jurídica
Reforço Alimentar
Recursos Humanos
Total

R$ 109.400,00
R$ 12.000,00
R$ 56.800,00
R$ 49.520,00

R$ 109.400,00
R$ 12.000,00
R$ 56.800,00
R$ 49.520,00

R$ 65.800,00

R$ 65.800,00

R$ 27.074,88

R$ 27.074,88

R$ 35.960,00
R$ 6.789,94
R$ 23.100,00
R$ 119.952,00
R$ 229.000,00
R$ 735.396,98

R$ 35.960,00
R$ 6.789,94
R$ 23.100,00
R$ 119.952,00
R$ 221.000,00
R$ 727.396,98

Proponente

R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
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Cronograma de desembolso. (R$ 1,00)
Concedente:
Meta

Cat.Econ

Meta

1º mês

2º mês 3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

R$ 727.396,98

1 a 11.5
Cat.Econ

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

Total Concedente: R$ 727.396,98 (Setecentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e seus reais e noventa e oito centavos)
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Contrapartida:
Meta

Cat.Econ

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

R$ 8.000,00

11.6

Meta

Cat.Econ

7º mês

Total Contrapartida: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Total do Projeto (Concedente + Contrapartida): R$ 735.396,98 (Setecentos e trinta e cinco mil,
trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)
1. Declaração.
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Esportes do
Estado de São Paulo, 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.

_____________________________
Guarujá, 27 de maio de 2022

______________________________
Leandro Martins de Oliveira
Presidente da Fundação Paulista de Desenvolvimento

2. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO

_________________________________________
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