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I. CADASTRO DO PROPONENTE                                       | 02SP088682011 
Proponente: INSTITUTO CESAR CIELO 
CNPJ: 12.323.740/0001-48 
E-mail: institutocesarcielo@gmail.com 
Endereço: Rua General Câmara, 1136 - 1o andar Conjunto 02 
Telefone (DDD): (19) 3628-0912 
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: CESAR 
AUGUSTO CIELO 
 
II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  
 Nº SLIE: 1713061-12 Nº Processo: 58000.115445/2017-20 
Título: Novos Cielos (Núcleo de Base) 
Manifestação Desportiva: Educacional 
Modalidade(s) do projeto:  
 
Natação 
 
Local (is) de execução do projeto: 
 
Sede do Instituto 
SP 
Santa Bárbara D`Oeste 
Centro 
Rua General Câmara, 1136 
Cep: 13450-028/Fone: não encontrado 
 
Clube de Campo Vale Verde 
SP 
Vale Verde, Valinhos 
Rodovia Anhanguera, km 80 
CEP: 13279-071 
 
 
III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 
Duração: 18 meses 
Período de realização (em caso de eventos):  
 
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
Público Alvo 
Crianças - (0 a 12 anos): 40 
Adolescentes - (10 a 18 anos): 30 
Adultos - (18 a 59 anos): 0 
Idosos - (a partir de 60 anos): 0 
Portadores de necessidades especiais: 0 
Beneficiário Direto: 70 
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Beneficiário Indireto: 0 
Total de Beneficiário(s): 70 
 

PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

Solicitamos a ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA do projeto, para efeito 
dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07. 
 

Local/data: Santa Bárbara D´Oeste, 28 / 04 / 2020. 
 
 
 

________________________ 
 

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente 
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V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas 
adequações aos recursos captados. As alterações não podem modificar 
o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade. Caso não haja alterações, 
repetir o objeto, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão Técnica.  
VI. METODOLOGIA -   De acordo com a nova realidade dos recursos 
captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a 
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases 
de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos 
de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, 
quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com 
turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência 
semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos 
calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e 
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e 
dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou 
planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério 
do Esporte.) 
 
O objeto do presente projeto é proporcionar atividades na modalidade 
natação para crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos, promovendo o 
aprendizado da modalidade bem como seu aprimoramento, incutindo valores 
éticos e sociais resgatando a cultura esportiva. 
 
A visão Global do projeto vai além da prática esportiva, pretende formar 
campeões de cidadania, criando uma oportunidade de um futuro melhor tanto 
no esporte como na vida profissional dessas crianças e adolescentes. 
 
Com o apoio e supervisão do nadador Cesar Cielo Filho, campeão olímpico e 
tricampeão mundial de natação, o projeto foi desenvolvido para atrair 
crianças e adolescentes da região de Valinhos, para que conheçam e 
aprendam sobre a natação, esporte que é pouco difundido no nosso país. 
 
Diferentemente do Novos Cielos projeto atualmente em execução via Lei de 
Incentivo, que é executado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e 
tem como objetivo principal a realização de treinamentos e a participação em 
competições, o presente projeto tem o foco educacional por ter como foco o 
desenvolvimento integral do indivíduo independente da capacidade técnica. 
 
A Metodologia de atendimento foi desenvolvida por Cesar Cielo Filho, 
campeão olímpico e tricampeão mundial de natação. 
 
O projeto será realizado no Clube de Campo Vale Verde, que fornecerá o 
espaço para a realização do projeto. 
 
O pretende atender 70 crianças e adolescentes que serão escolhidas por 
sorteio. 
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Todas as crianças a adolescentes vão praticar as aulas no contra turno 
escolar. 
 
Para participar do projeto as crianças e adolescentes devem estar 
matriculadas em escolas públicas e privadas do município de Valinhos, com 
notas dentro da média escolar e com frequência escolar acima de 80% e, 
conforme determinado em Lei, no mínimo 50% dos beneficiários deverão 
estar matriculados no sistema público de ensino. 
 
Objetivos Específicos: 
- Contribuir para que as crianças e adolescentes pratiquem atividades físicas 
regularmente, 
- Contribuir para que aprendam a natação nos quatros estilos do nado (livre, 
costas, peito e borboleta), 
- Contribuir para que aprendam o Hino Nacional Brasileiro, 
- Permitir o desenvolvimento desportivo das crianças e adolescentes com 
talento e disposição, 
- Estimular a prática desportiva das crianças e adolescentes, 
- Destacar a importância da vida sadia e do comportamento social adequado, 
- Assegurar a presença das crianças e adolescentes na escola e auxiliar o 
processo de aprendizagem. 
 
Turmas e Grade horária: 
Iniciação 10 vagas 6 a 8 anos terças e quintas das 08h às 09h 
Nível I 10 vagas 8 a 10 anos terças e quintas das 09h às 10h 
Nível II 10 vagas 8 a 10 anos terças e quintas das 14h às 15h 
Nível III 10 vagas 11 a 12 anos segundas, quartas e sextas das 8h às 09h 
Nível IV 10 vagas 13 a 14 anos segundas, quartas e sexta das 09h às 10h 
Nível V 10 vagas 15 a 16 anos segundas, quartas e sextas das 14h às 15h 
Nível VI 10 vagas 17 a 18 anos segundas, quartas e sextas das 15h às 16h 
 
O primeiro nível (iniciação) será de introdução à natação para crianças de 6 a 
8 anos. 
 
Essas crianças não precisam saber nadar para entrar nas turmas, não será 
exigido o conhecimento de estilos e, muito menos, exigir qualquer índice 
técnico. 
 
Depois dessa turma de base, o projeto contemplará 6 níveis ou categorias 
com alunos de 8 a 18 anos. 
 
As aulas serão práticas e teóricas de acordo com as necessidades 
detectadas pela equipe técnica do projeto. 
 
Cabe informar que não haverá nenhuma cobrança de mensalidades dos 
beneficiários do projeto e, nenhuma receita advinda de outras fontes. 
Também não haverá internação de menores. 
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Estrutura técnica 
 
O projeto contará com 1 técnico, 1 assistente técnico, e 1 estagiário que 
serão responsáveis pela estruturação da rotina de aulas, dividindo as 
atividades entre teórica, prática e física. 
 
O projeto também contará com um gerente de projetos, que será responsável 
pela gestão de todo o projeto, contratação dos profissionais e equipamentos, 
desenvolvimento e avaliação de relatórios, verificar o cumprimento das metas 
e assegurar que a metodologia desenvolvida seja utilizada. 
 
Nos horários em que o treinador não estiver dando treino prático, ele será 
responsável por planejar os treinos junto com o  Assistente. 
 
O Gerente de Projetos será contratado de acordo com a CLT. Já o Técnico e 
o Assistente Técnico serão contratados via Pessoa Jurídica especializada, 
pois é a forma mais eficiente para a contratação desse tipo de profissional 
para carga horária de trabalho parcial. 
 
Já o estagiário será contratado de acordo com a Lei do Estágio. A carga 
horária de cada um está disponível na descrição da função. 
 
A contratação do Técnico e do Assistente Técnico será de 17 meses, pois 
consideramos que, durante a execução do projeto haverá, pelo menos 1 mês 
de recesso das atividades. 
 
Observação: O local de execução do projeto tem condições para receber 
idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas. 
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VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o 
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução 
e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos 
incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06). 
 
Primeiramente, de acordo Art. Nº 24, inciso II do Decreto 6.180, o Instituto 
Cesar Cielo declara que sem uso da Lei de Incentivo ao Esporte não teria 
capacidade de atrair investimentos para realização de seus projetos de 
caráter esportivo social. 
 
A principal justificativa para o presente projeto seja analisado pela Lei de 
Incentivo ao Esporte é divulgação da natação e o incentivo da prática desse 
esporte junto a crianças e adolescentes. 
 
É importante ressaltar que o desenvolvimento do hábito da prática esportiva 
é muito importante para o futuro dos beneficiários do projeto, independente 
deles se tornarem atletas, pois o excesso de peso e o sedentarismo tem se 
tornado um caso de saúde pública, visto que quase metade dos brasileiros 
adultos é sedentário, 45,9% dos brasileiros segundo o Diagnóstico Nacional 
do Esporte, e 56,9% da população adulta está acima do peso segundo 
pesquisa do IBGE sobre o assunto. 
 
Entretanto esses números não são exclusivos dos adultos, visto que os 
números das crianças são tão ruins como o dos adultos. Segundo o 
pesquisador do CELAFISCS, Gerson Luis Ferrari, somente 44% das crianças 
brasileiras cumprem a recomendação mínima de atividade física e 45% estão 
com excesso de peso ou obesidade, sendo que, segundo o IBGE, 15% tem 
obesidade. 
 
Além disso, podemos afirmar que a natação é um esporte em que somente 
poucos atletas conseguem obter patrocínios, pois existe pouca exposição na 
mídia e o esporte tem poucas propriedades para serem dadas de 
contrapartida para os patrocinadores. 
 
Se na elite da natação a obtenção de apoio financeiro é difícil, o apoio 
financeiro às categorias de base é muito mais difícil. Se até mesmo grandes 
clubes do país como o Esporte Clube Pinheiros e o Minas Tênis Clube 
necessitam da Lei de Incentivo para se manterem e desenvolverem projetos 
de base no esporte, imagine o que dizer de um Instituto com pouco tempo de 
existência. 
 
Por esses motivos, acreditamos que a Lei de Incentivo é uma ferramenta 
única e essencial para as dificuldades financeiras do treinamento de alto 
nível que o projeto propõe executar. 
 
Histórico do Proponente na Lei de Incentivo 
- Novos Cielos Processo nº 58701.001976/2011-43 SLIE 1102532-80 
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VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de 

Prestação de Contas Final já apresentada; 
 
- Ano II Novos Cielos Processo nº 58701.009582/2013-03 SLIE 1306940-37 
Prestação de Contas Final já apresentada; 
 
- Ano III Novos Cielos Processo nº 58701.002872/2015-80 SLIE 1509736-67 
Prestação de Contas Final já apresentada; 
 
- Ano IV Novos Cielos Processo nº 58000.010049/2016-26 SLIE 1611330-61  
Prestação de Contas Final já apresentada. 
 
O Instituto Cesar Cielo foi criado com o objetivo de incentivar e aprimorar a 
prática da natação no país. 
 
Com 10 anos de existência, o instituto tem alcançado os seus objetivos, 
principalmente através do projeto NOVOS CIELOS, que, apesar das 
dificuldades de captação de recursos, tem conseguido crescer e atender 
mais beneficiários em cada um dos projetos. 
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qualidade à nova realidade dos recursos captados:  – quais os resultados e 
benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente, bem como 
as metas de quantidade – mensuráveis numericamente –, ambas com 
respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – de acordo 
com os objetivos propostos neste plano de trabalho ajustado. 
Metas Qualitativas: 
 
Meta 1: Diminuir a inatividade física entre os participantes do projeto 
Indicador: Número médio de horas semanais de atividade esportiva dos 
beneficiários 
Linha de base: Número médio de horas semanais de atividade esportiva dos 
alunos no início do projeto. 
Instrumento de Verificação: Entrevistas pessoais com 50% dos beneficiários 
 
Meta 2: Melhorar, em média, o conhecimento técnico da modalidade de 
natação. 
Indicador: Melhora do conhecimento técnico da natação. 
Linha de base: Testes técnicos feitos pela equipe técnica no início do projeto. 
Instrumento de Verificação: Relatórios especializados descriminando nível de 
execução. 
 
Meta 3: Desenvolver os conhecimentos do esporte. 
Indicador: Conhecimentos da natação. 
Linha de base: Conhecimentos da natação antes do início do projeto. 
Instrumento de Verificação: Relatórios da equipe técnica avaliando o 
desempenho e o aprendizado nos conhecimentos da natação. 
 
Metas Quantitativas: 
 
Meta 1: 80% dos beneficiários do projeto terem conhecimento de 2 ou mais 
estilos de nado 
Indicador: Percentual de beneficiários que saibam 2 ou mais estilos de natação  
Instrumento de Verificação: Relatório do técnico com o número de estilos que 
os beneficiários sabem nadar 
 
Meta 2: 70% (49 de 70) dos beneficiados do projeto serem matriculados no 
sistema público de ensino. 
Indicador: % de beneficiários do projeto que fazem parte do sistema público de 
ensino 
Instrumento de Verificação: Relatório com os dados dos inscritos do projeto 
com a rede de ensino em que estão matriculados. 
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IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de 
ações e itens, conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão 
Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a 
parcialidade de captação, deverão ser descritos explicando como serão 
desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar, neste anexo como 
“excluídos” e  na planilha orçamentária deverão continuar constando, 
porém com o valor R$ 0,0 “zero”. 
 
Atividade Fim: 
 
1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 
 
Assistente Técnico 	 Contratação de assistente para auxiliar o técnico na 
realização dos treinamentos. Contratação PJ. Carga Horária Semanal 22h00. 
Parâmetro de custo: Cargo de Professor 1 ( R$ 7.357,27) da tabela de 
referência do DIFE. A remuneração utilizada é inferior ao parâmetro do DIFE 
proporcional a carga de trabalho. 
 
Auxiliar Técnico 	 Item retirado por não ser essencial para a execução do 
projeto. Sua exclusão não afeta o atingimento do cumprimento do objeto. 
 
Gerente de Projetos 	Profissional responsável pela gestão de todo o projeto, 
contratação dos profissionais e equipamentos, avaliação dos relatórios 
desenvolvidos pelos supervisores, verificar o cumprimento das metas e 
assegurar que a metodologia desenvolvida seja utilizada - forma de 
contratação: CLT - Carga Horária 20h/semana. Parâmetro: Cargo de Gerente 
Geral da Tabela do DIFE (R$ 17.425,00). A remuneração utilizada é inferior ao 
parâmetro do DIFE proporcional a carga de trabalho. 
 
Técnico 	Contratação de técnico na realização dos treinamentos. Contratação 
PJ. Carga Horária Semanal 22h00.  Parâmetro de custo: Cargo de Professor 1 
( R$ 7.357,27) da tabela de referência do DIFE. A remuneração utilizada é 
inferior ao parâmetro do DIFE proporcional a carga de trabalho. 
  
Estagiário Contratação de 1 estagiário para acompanhar os treinamentos de 
todas turmas do projeto com carga horária de 22 horas semanais. 
 
 
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
INSS (EMPRESA)/ FGTS/ PIS/ 13º SALÁRIO/ INSS sobre 13º salário e férias/ 
FGTS sobre 13º salário e férias/ PIS sobre 13º salário e férias/ Férias/ Abono 
de Férias/ Aviso Prévio/Indenização sobre rescisão de contrato de 
trabalho/provisões para dissídio coletivo/Demais provisões/ Valor igual a 
74,27% do salário bruto mensal 
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3 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Agasalho 		Aquisição de 1 unidade por aluno (70 beneficiários) + 1 unidade por 
profissional (4 profissionais + 1 prestador de serviço) para utilização dos alunas 
durante atividades + 15 unidades de reserva técnica. Especificações: Conjunto 
de agasalho com blusa e calça confeccionado com tecido confortável de 
poliéster ou similar. 
 
Bermudas Alunos 	Aquisição de 2 unidades para cada aluno (70 beneficiários) 
+ 15 unidades de reserva técnica, para utilização durante as atividades. 
Especificações: Bermuda em poliéster/microfibra ou material similar com ou 
sem bolsos e cordão interno para amarração 
 
Bermudas Equipe Técnica 	 	 	Aquisição de 2 unidades para cada membro da 
equipe técnica contratado (4 pessoas) pelo projeto, para utilização durante as 
atividades + 1 unidade para prestador de serviço contratado + 5 unidades de 
reserva técnica. Especificações: Bermuda em poliéster/microfibra ou material 
similar com ou sem bolsos e cordão interno para amarração 
 
Camisetas 	 	Aquisição de 2 unidades para cada aluno (70 beneficiários) e 4 
para os membros da equipe técnica (4 profissionais e 1 prestador de serviço) + 
30 unidades de reserva técnica, para utilização durante as atividades. 
Especificações: Camiseta em poliéster ou material similar com possível 
aplicação de logomarcas. 
 
Sunga/Maio 	 2 unidades para utilização dos alunos (70 beneficiários) e 2 para 
os membros da equipe técnica (4 profissionais e 1 prestador de serviço) para 
uso durante atividades + 30 unidades de reserva técnica. Especificações: 
Composto de poliamida e elastano ou material similar para garantir 
durabilidade e conforto 
 
4 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 
 
Garrafa Squeeze 		Aquisição de Squeeze - 1 unidade para utilização dos alunos 
(70 beneficiários) e 1 para os membros da equipe técnica (4 profissionais e 1 
prestador de serviço) para uso durante atividades + 15 unidades de reserva 
técnica. Especificações: Squeeze de aproximadamente 500 ml feito de plástico 
ou material similar para armazenamento de líquidos. 
 
Óculos de natação 	Aquisição de Óculos de natação - 1 unidade para utilização 
dos alunos (70 beneficiários) e 1 para os membros da equipe técnica (4 
profissionais e 1 prestador de serviço) para uso durante atividades + 15 
unidades de reserva técnica. Especificações: Óculos de natação com lente 
anti-embaçante e proteção UV. 
 
Touca 	Aquisição de Touca de natação - 2 unidades para utilização dos alunos 
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(70 beneficiários) e 2 para os membros da equipe técnica (4 profissionais e 1 
prestador de serviço) para uso durante atividades + 30 unidades de reserva 
técnica. Especificações: Touca de natação feita de silicone ou material similar 
com possível aplicação de logomarcas 
 
 
 
5 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Vale/Auxílio - 	 Benefício concedido aos funcionários do projeto. Cada 
funcionário receberá duas passagens (ida e volta) por dia. A memória de 
cálculo fica, portanto: 2 funcionários  x 2 bilhetes diários x 22 dias úteis no mês 
= 88 unidades por mês x 18 meses. Como parâmetro de custo, utilizou o valor 
do bilhete de ônibus de Valinhos 
 
 
Vale/Auxílio Transporte (Estagiário) - Benefício concedido ao estagiário do 
projeto. Cada funcionário receberá duas passagens (ida e volta) por dia. A 
memória de cálculo fica, portanto: 1 estagiário  x 2 bilhetes diários x 22 dias 
úteis no mês = 44 unidades por mês x 17 meses. Como parâmetro de custo, 
utilizou o valor do bilhete de ônibus de Valinhos 
 
6 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Vale/Auxílio Refeição 	 Benefício concedido aos membros da equipe técnica. 
Cada funcionário receberá auxílio alimentação no valor de R$ 25,00. A 
memória de cálculo fica, portanto:  2 funcionários x 1 unidades por dia x 22 dias 
úteis por mês = 44 unidades por mês x 18 meses 
 
 
7 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Bandeira - Bandeiras de aproximadamente 128 cm x 90 cm para divulgação do 
projeto 
 
Banners - Banners de aproximadamente 128cm x 90cm para divulgação do 
projeto e das logomarcas oficiais e parceiros do projeto 
 
Faixa - Faixa de aproximadamente 6m x 2m para divulgação do projeto e das 
logomarcas oficiais e parceiros do projeto 
 
 
8 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Socorrista Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviço de socorrista. Os socorristas vão trabalhar em todos os horários em 
que houver alunos dentro da piscina. 
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9 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 
 
Impressora - 	Aquisição de Impressora Laser Colorida para utilização da equipe 
técnica. Especificações: Impressora colorida com comunicação Wi-Fi com 
grande capacidade de impressão por minuto. Ao final do projeto, esse 
equipamento continuará com o Instituto Cesar Cielo para a execução da 
continuidade do mesmo projeto ou, em caso de não continuidade desse 
projeto, será utilizado pelo Instituto para a realização dos outros projetos do 
Instituto com o propósito de desenvolver a natação brasileira. Em caso de 
dissolução, o mesmo será transferido para outra Instituição conforme determina 
a legislação. 
 
Notebook - 	Aquisição de Computador de alta performance para utilização nas 
tarefas do projeto. Especificações: Notebook 13'' ou mais, com processador 
intel i5 (ou similar) ou mais e com 8 GB de memória ram ou mais e com disco 
rígido (HD) ou sólido (SSD). Ao final do projeto, esse equipamento continuará 
com o Instituto Cesar Cielo para a execução da continuidade do mesmo projeto 
ou, em caso de não continuidade desse projeto, será utilizado pelo Instituto 
para a realização dos outros projetos do Instituto com o propósito de 
desenvolver a natação brasileira. Em caso de dissolução, o mesmo será 
transferido para outra Instituição conforme determina a legislação. 
 
Projetor - 	 Aquisição de Projetor para utilização da equipe técnica. 
Especificações: Projetor Portátil bivolt com, pelos menos, 2700 lumens e 
lâmpada de alta duração. Ao final do projeto, esse equipamento continuará 
com o Instituto Cesar Cielo para a execução da continuidade do mesmo projeto 
ou, em caso de não continuidade desse projeto, será utilizado pelo Instituto 
para a realização dos outros projetos do Instituto com o propósito de 
desenvolver a natação brasileira. Em caso de dissolução, o mesmo será 
transferido para outra Instituição conforme determina a legislação. 
 
10 - MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 
 
CARTUCHO/TONER COLORIDO 	 Aquisição de cartucho/toner colorido 
compatível com a impressora a ser adquirida. Memória de cálculo 2 unidades 
por semestre. 
 
CARTUCHO/TONER PRETO 	 Aquisição de cartucho/toner preto compatível 
com a impressora a ser adquirida. Memória de cálculo 1 unidade por semestre 
+ 1 de reserva técnica 
 
 
PAPEL SULFITE Papel Sulfite tamanho A4. Memória de cálculo 10 unidades 
por semestre. 
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Pincel Atômico Pincel atômico de diferentes cores para utilização no quadro 
branco. Especificações: Pincel atômico de cores diversas para utilização em 
quadro branco com tinta removível com apagador ou pano. 
 
Quadro Branco Quadro branco 200 cm por 120 cm 
 
 
Atividade(s) Meio: 
 
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 
Assessoria de Imprensa Contratação de empresa especializada para realizar a 
divulgação do projeto para os orgãos de imprensa. Como parâmetro de valor, 
foi considerado valor médio do assistente de marketing publicado pelo DATA 
FOLHA. 
 
Assessoria Jurídica Contratação de empresa prestadora de serviços jurídicos 
(via PJ). Parâmetro de remuneração: Valor médio da função Auxiliar Jurídico, 
segundo pesquisa Datafolha. 
 
Assessoria Contábil Contratação de empresa de contabilidade (via PJ) 
responsável pelos recolhimentos fiscais e demais tributações, assim como pela 
fiscalização financeira e elaboração de prestação de contas contábil do projeto. 
Parâmetro de remuneração: Função Analista Contábil, segundo pesquisa 
Datafolha. 
 
Serviços Técnicos Especializados Contratação de empresa especializada na 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para apoio durante a execução do projeto. 
forma de contratação: PJ. parâmetro: valor médio de "chefia de contas a pagar" 
da pesquisa DATAFOLHA. 
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X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO 
(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos 
Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto. 
(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou 
Distrito Federal. 
(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja 
nenhuma das citadas anteriormente. 
(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto. 
(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não 
podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações 
relacionadas ao valor pleiteado. 
(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir). 
(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor 
previsto. 

FONTES ORIGEM DO 
RECURSO (7) 

FINALIDADE 
(8) VALOR (R$) 

ATIVIDADE(S) FIM 
1. Recursos Próprios       
2. Recursos Públicos       
3. Outros Incentivos 
Fiscais       
4. Outros recursos       
5. Receitas Previstas       
6. VALOR PLEITEADO 

  
R$		462.871,29 

ATIVIDADE(S) MEIO 
1. Recursos Próprios       
2. Recursos Públicos       
3. Outros Incentivos 
Fiscais       
4. Outros recursos       
5. Receitas Previstas       
6. VALOR PLEITEADO 

  
R$ 	69.300,00 

TOTAL GERAL R$ 	585.388,41 
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(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento 
analítico 

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

AÇÃO 
Nº DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO VALOR POR 

AÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 
ATIVIDADE(S) FIM 

1  Recursos Humanos – Atividade Fim 1º Mês  18 º Mês R$ 	240.829,14 
2  Encargos Trabalhistas 1º Mês  18 º Mês R$ 82.733,94 
3  Uniformes 1º Mês  18 º Mês R$ 41.291,47 
4  Material de Consumo/Esportivo 1º Mês  18 º Mês R$ 	9.288,00 
5  Transporte/Locomoção 1º Mês  18 º Mês R$ 	10.960,40 
6  Hospedagem/Alimentação 1º Mês  18 º Mês R$ 19.800,00 
7  Divulgação/Promoção 1º Mês  18 º Mês R$ 	3.084,67 
8  Serviços Operacionais 1º Mês  18 º Mês R$ 34.000,00 
9  Material Permanente/Equipamento 1º Mês  18 º Mês R$ 17.537,85 
10  Material de Consumo/Expediente 1º Mês  18 º Mês R$ 	3.345,82 
TOTAL ATIVIDADE FIM R$ 	462.871,29 

ATIVIDADE(S) MEIO 
1 Serviços de Terceiros 1º Mês  18 º Mês R$ 69.300,00 
TOTAL ATIVIDADE MEIO R$ 69.300,00 
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM R$ 	532.171,29 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS Valor R$ 	53.217,12 
Porcentagem 10,000% 

TOTAL GERAL R$ 	585.388,41 


