DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: Associação Bauru BasketBall Team
CNPJ: 09.200.641/0001-64
E-mail: projetos@baurubkt.com.br
Endereço: Rua Sérvio Tulio Carrijo Coube, 1-60. Bauru – SP
Telefone(DDD):
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: ROBERTO FORNAZARI

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1611244-02
Nº Processo: 58000.009657/2016-98
Título: Bauru Basquete LNB 2016/2017
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto: Basquetebol

Local (is) de execução do projeto:
Ginásio "Panela de Pressão".
Endereço: Rua Benedito Eleutério, 3/50, CEP 17050-370, Bauru, Estado São Paulo
III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 12 meses
Período de realização (em caso de eventos):
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Crianças - (0 a 12 anos):
Adolescentes - (10 a 18 anos):
Adultos - (18 a 59 anos): 22 pessoas
Idosos - (a partir de 60 anos):
Portadores de necessidades especiais:
Beneficiário Direto: 22 pessoas
Beneficiário Indireto:
Total de Beneficiário(s): 22 pessoas
PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO seja analisado e aprovado,
para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

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

_________________________________________________
ROBERTO FORNAZARI - Presidente
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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.
OBJETIVO GERAL
O presente projeto tem como objeto principal o desenvolvimento do Basquetebol na
cidade de Bauru e região por meio da formação e manutenção de uma equipe de
Basquete adulto masculino, utilizando-se da experiência adquirida do proponente à frente
da equipe desde 2002.
O projeto viabilizará a participação da equipe nos principais campeonatos do país, sendo:
- Campeonato LNB 2017/2018 (já em andamento)
- Jogos Regionais 2018
- Jogos Abertos 2018
- Campeonato Paulista 2018
- Campeonato LNB 2018/2019

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Incentivar e oportunizar a prática esportiva de alto rendimento para praticantes do
Basquetebol;
b) Desenvolver através das equipes, uma identificação da sociedade com importantes
parceiros, para construir uma imagem forte através de um vínculo saudável;
c) Oferecer treinamento competitivo e atualizado da modalidade basquete.
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VI. METODOLOGIA - De acordo com a nova realidade dos recursos captados, descrever
e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades
do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de
atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de
turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com
turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal,
detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos
a participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o
critério de seleção dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de
apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser
enviado ao Ministério do Esporte.)
A PROPOSTA – Metodologia
Conforme a finalidade do projeto que busca subsidiar a manutenção da equipe adulta da
entidade.
Esta manutenção passa pela aquisição de materiais para uso durante o período de treinamento da
equipe, hospedagem e alimentação para todos os envolvidos, despesas com deslocamentos
(passagens aéreas), pagamento de serviços operacionais e de terceiros e pagamento de despesas
administrativas do projeto.
O foco central do projeto é o desenvolvimento de treinos de segunda a sábado das 09:00 as 12:00
e das 16:00 as 19:00, e também a participação da equipe em torneios da modalidade onde os
jogos podem acontecer durante a semana ou no final de semana dependendo do torneio, durante
período de 12 meses.

Proposta pedagógica
O trabalho seguirá uma sequência pedagógica evolutiva respeitando-se as necessidades e
limitações características dos atletas e da modalidade.
Os treinos serão voltados para os aspectos individuais e coletivos, preparação para competições e
seus aspectos psicológicos, início de trabalho para desenvolver a resistência de força rápida e da
força explosiva. A correta leitura de jogo será estimulada com ensinamentos táticos do Basquete.
Na parte física trabalharemos com musculação em treinos físicos propostos por nosso preparador
físico.
Horário das atividades
Tabela de horários e dias dos treinamentos dos atletas, incluindo as atividades previstas.
Segunda-feira
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Treino tático
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Terça-Feira
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Quarta-Feira
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Treino tático
Quinta-feira
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Jogo
Sexta-feira
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Treino Tático
Sábado
09:00 as 12:00 Treinos físicos e táticos;
16:00 as 19:00 Jogo
Domingo
Folga.
Carga horária: 6 dias de treinos semanais sendo treino da manhã com duração de 3 horas e da
tarde mais 3 horas (podendo esses serem trocados por jogos de competição ou amistosos).
Competições:
- Campeonato LNB 2017/2018 (já em andamento)
- Jogos Regionais 2018
- Jogos Abertos 2018
- Campeonato Paulista 2018
- Campeonato LNB 2018/2019

Resultados Esperados
Com o projeto a entidade espera influenciar outros clubes a manterem suas equipes de Basquete,
desenvolvendo cada vez mais o esporte na região do interior paulista.
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O projeto dará oportunidade para diversos profissionais do basquete da região que poderão
adquirir experiência para passar para outros colegas de profissão para que possam assim
desenvolver um trabalho estruturado como este em outros locais.
A entidade espera manter um grupo de jogadores que possam no futuro estar na seleção do nosso
país, tendo assim cada vez mais chance de desenvolvimento profissional e pessoal
Monitoramento e Avaliação
Todas as etapas do projeto serão monitoradas e avaliadas, procurando-se seguir o
cronograma de execução, priorizando a eficácia na utilização dos recursos disponíveis.
O Projeto será avaliado das seguintes formas:
I. Avaliação do Processo
Para avaliação do processo devemos realizar:
A. Pesquisa envolvendo os Atletas e seus responsáveis;
Indicador: aplicação de questionário.
B. Pesquisa junto aos Apoiadores;
Indicador: aplicação de questionário.
C. Pesquisa com os profissionais atuantes no Projeto;
Indicador: aplicação de questionário e relatórios técnicos.
Para mantermos total transparência no decorrer do projeto, iremos disponibilizar essas
informações no site da entidade (www.baurubasket.com.br).
II. Avaliação de Resultados
Para avaliar os resultados do Projeto vamos estabelecer alguns critérios como parâmetro.
A. Avaliação dos atletas participantes;
Indicador: avaliação física (preparador físico, técnicos e coordenador), médica (médico).
B. Avaliação dos profissionais envolvidos;
Indicador: avaliação realizada pela administração da entidade.
C. Conquistas da Equipe (Geral) e dos Atletas (individual);
Indicador: resultados e registro fotográfico.
Fases de execução
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I. Contratação dos profissionais
Serviços de terceiros: Fisioterapeuta, médico, assessoria de imprensa e marketing e assessoria
contábil e jurídica.
Não será necessária a contratação de Recursos humanos já que atualmente todos os profissionais
já constam do quadro funcional do clube.
II. Seleção dos atletas
Será dada a oportunidade para os atletas que já se encontram na equipe e para atletas das
categorias de base, porém caso seja necessário a diretoria contratará novos atletas para
comporem o grupo de jogadores, porém não se encontra no presente projeto qualquer ação deste
tipo, já que isso será feito com recursos próprios da entidade.
III. Aquisição de uniforme e contratação de serviços
Esta fase contempla a aquisição de uniformes para a equipe de jogadores e comissão técnica.
Neste momento também faremos a contratação dos serviços de hospedagem e alimentação, bem
como planejamento de toda a operação logística da equipe.
IV. Início dos treinamentos e disputa de competições
Esta fase se inicia concomitantemente com a fase anterior.
CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES
Segue em anexo. Organograma de competições.
LOCAL
. Ginásio "Panela de Pressão".
Endereço: Rua Benedito Eleutério, 3/50, CEP 17050-370, Bauru, Estado São Paulo.
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO PROJETO
Conforme preceitua o Art. 16 do Decreto 6.180 de 03 de agosto de 2007:
O Bauru Basquete informa que, o local escolhido para as atividades do projeto, propicia condições
de acessibilidade, tanto para beneficiados diretos como indiretos, pessoas idosas e portadores de
deficiência ao local do projeto a (exemplos: corrimão, rampas ou vagas destinadas a este público).
ANEXO - DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL
Selo da Lei de Incentivo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, a Logomarca do
Ministério do Esporte, a Logomarca do Governo Federal, em todos os espaços e/ou itens de
divulgação referentes ao Projeto Bauru Basquete 2016/17, em consonância com a Portaria n° 86
de 21 de julho de 2011 e o Manual de Identidade Visual da Lei de Incentivo ao Esporte e conforme
abaixo especificado.
Materiais: Uniformes de Jogo e Treino, Camisetas de Viagem e Piso emborrachado serão inseridos
as aplicações com marca do governo federal na posição horizontal.
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VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova
realidade dos recursos captados: – quais os resultados e benefícios a serem alcançados,
mensuráveis não numericamente, bem como as metas de quantidade – mensuráveis
numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão
aferidas – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho ajustado.
Metas Qualitativas:
(mesmo com a captação parcial dos recursos conseguiremos manter as metas préestabelecidas anteriormente)
- Viabilizar a participação da equipe de basquetebol de Bauru nas principais competições
do país, representando o Estado de São Paulo no campeonato nacional NBB;
Indicador: Inscrição da equipe
Linha de Base: Registro da Equipe na FPB e LNB
Instrumento de verificação: Tabela de jogos FPB e LNB
- Redução do percentual de atletas lesionados durante a execução do projeto devido ao
acompanhamento multidisciplinar em tempo integral.
Indicador: número de lesões
Linha de Base: Percentual de atletas lesionados antes do início da execução do projeto
Instrumento de verificação: relatório do fisioterapeuta e do fisiologista comparativo
antes, durante e após o final da execução

Metas Quantitativas:
(mesmo com a captação parcial dos recursos conseguiremos manter as metas préestabelecidas anteriormente)
- Conquistar pelo menos 70% dos jogos do Campeonato Paulista e da Liga Nacional de
Basquete, formando atletas bem estruturados com a infraestrutura física necessária,
demonstrando assim aos futuros atletas a possibilidade de uma nova vida quando se
pratica o basquete de rendimento bem estruturado e planejado;
Indicador: Número de vitórias divididos pelo total de partidas
Linha de Base: Percentual ano anterior
Instrumento de verificação: Relatório Comissão Técnica baseado no calendário dos
campeonatos;

- Ficar entre os 4 primeiros colocados nos campeonatos da FPB e LNB
Indicador: Resultado final da FPB e LNB
Linha de Base: Resultado do ano anterior
Instrumento de verificação: Site da FPB e LNB
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VIII. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e itens,
conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem
modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão ser
descritos explicando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar, neste
anexo como “excluídos” e na planilha orçamentária deverão continuar constando,
porém com o valor R$ 0,0 “zero”.
Atividade(s) Fim:
1 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Agasalho: Descrição: Aquisição do material para desenvolvimento dos treinamentos em
épocas chuvosas e de frio e utilização em jogos oficiais. Tecido de malha composição 100%
poliéster de ambas as peças envolvidas no conjunto.
4 unidades por atleta (22 atletas) + 2 por comissão técnica (08 membros: Técnico,
Preparador Físico, Auxiliar técnico, Roupeiro,
Cozinheira, Fisioterapeuta, Médico, Massagista) = 104.
Camisa de viagem
Descrição: Aquisição de camisa básica 100% poliéster para as viagens da delegação (atletas
+ comissão). Estampa frente e costas.
8 unidades por atleta (22 atletas) e 4 por comissão técnica (08 membros: Técnico,
Preparador Físico, Auxiliar técnico, Roupeiro, Cozinheira, Fisioterapeuta, Médico,
Massagista) = 208.
Bermuda de Viagem
Descrição: Bermuda básica 100% poliéster para viagens da delegação.
8 unidades por atleta (22 atletas) e 4 por comissão técnica (08 membros: Técnico,
Preparador Físico, Auxiliar técnico, Roupeiro, Cozinheira, Fisioterapeuta, Médico,
Massagista) = 208.
Camisa de competição
Descrição: Camiseta sem manga utilizada para jogos da equipe tendo estampas frente e
costas.
10 unidades por atleta (22 atletas) = 220.
Bermuda de competição
Descrição: Bermuda para ser utilizada em jogos da equipe.
10 unidades por atleta (22 atletas) = 220.
Camisa Polo
Descrição: Aquisição de camisas tipo polo para a comissão técnica usar durante os jogos da
equipe.
10 camisas para comissão técnica (08 membros: Técnico, Preparador Físico, Auxiliar
técnico, Roupeiro, Cozinheira, Fisioterapeuta, Médico, Massagista) = 80.
Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos
Duração da ação: 12 meses
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2 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
(devida à captação parcial esta ação está EXCLUÍDA do Plano de Trabalho).
Optaremos por contratar profissionais de qualidade e experiência comprovada que possam
se dedicar com afinco e interesse ao Projeto, inclusive visando a continuidade do trabalho
por longo tempo, já que o referido projeto enquadra-se como sendo de ação continuada.
Em se tratando de um projeto esportivo de rendimento, procuramos atender a todas as
etapas para uma boa formação dos atletas desde o início. A contratação de profissionais
especializados no desenvolvimento do talento esportivo e na formação integral das atletas
é crucial para o sucesso do projeto.
Profissionais envolvidos
Técnico - Responsável por comandar a equipe técnica, criar, desenvolver e aplicar os
treinamentos técnico e táticos, e exercer demais atividades relacionadas às equipes de alto
rendimento. Profissional com reconhecida capacidade técnica e experiência em basquete
de alto rendimento. Além disso será responsável em coordenar e orientar todo o trabalho
das categorias de base do clube.
Assistente Técnico - Responsável por auxiliar o Técnico em todas as suas atividades citadas
anteriormente.
Preparador Físico: Responsável pela gestão da preparação física dos atletas, executando o
planejamento, implantação e supervisão de programas de condicionamento físico, a fim de
propiciar o condicionamento ideal para que o atleta possa estar apto á prática esportiva
conforme exigências físicas de cada modalidade.
Cozinheiro: Profissional responsável pela organização da cozinha, CHEGADA DAS
REFEIÇÕES, preparação da mesa, retirada dos pratos e talheres e limpeza geral, durante o
período de treinamento dos atletas.
Massagista: Profissional responsável pela recuperação do atleta utilizando conjunto de
técnicas específicas orientadas para aumentar a flexibilidade muscular e tonificar os
tecidos.
Roupeiro: Profissional responsável por organizar o vestiário dos atletas em dia de jogo e
em dia de treinamento organizar todo o fardamento e material de uso dos atletas, este
profissional também supervisionará o processo de lavagem dos materiais.
3 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
(devida à captação parcial esta ação está EXCLUÍDA do Plano de Trabalho).
Encargos de recolhimento obrigatório para contratação por meio de CLT.
4 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Essa ação contempla a contratação dos serviços terceirizados do projeto que serão de
extrema importância para execução por se tratarem de serviços altamente ligados com o
desempenho esportivo dos atletas. A forma de escolha da empresa será por menor preço,
desde que também comprove capacidade técnica em realizar o serviço.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Fisioterapeuta: Para o desenvolvimento dos treinamentos é necessário um serviço de
fisioterapeuta (Clínica) com experiência no esporte já que o praticante desta modalidade
está suscetível a lesões durante a fase de treinamento e competições, assim precisando
de uma recuperação orientada por profissionais capacitados para isso. Para este cargo
prevê-se a contratação de uma clínica de fisioterapia, com profissionais formados em
fisioterapia e com experiência na área esportiva comprovada.
Médico Geral: Responsável pela saúde e tratamento médico de toda a área técnica
esportiva.
Psicóloga: Responsável pelo acompanhamento e manutenção do equilíbrio e bem estar da
equipe, bem como de toda a comissão técnica.
Nutricionista: Responsável pela saúde no que diz respeito à alimentação e cardápio dos
atletas em fases de treinamento e viagens.
Serviços de Marketing: Empresa responsável pela elaboração da comunicação visual do
projeto, assim como contato com os parceiros e divulgação das logomarcas da LIE, no
Ministério do Esporte e do Governo federal.
Assessoria de Imprensa: Responsável pela realização de um levantamento das atividades,
projetos, ações e serviços do seu cliente, fazendo o possível para que isso se torne notícia.
Contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos necessários
para a eficiência da matéria jornalística ser publicada. Elaborar textos (releases), que são
enviados para os veículos de comunicação. Divulgar eventos. Montar Clippings (cópia de
notícias do projeto divulgadas no meio de comunicação).
Forma de contratação da AÇÃO 4: CNPJ
Critério de seleção: 3 orçamentos
Duração da ação: 12 meses
TOTAL DA AÇÃO: R$ 290.400,00
5 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE - PPB
Arbitragem Federação Paulista de Basquete - FPB: Pagamento de profissionais
responsáveis pela condução das partidas oficiais da equipe (na cidade de Bauru) durante a
realização do Campeonato Paulista, conforme tabela oficial de taxas da FPB.
Serão realizadas 14 partidas relativas ao Campeonato da FPB (08 em casa, fase inicial e 06
na fase final):
. 08 partidas da 1ª fase, dentro de cidade de Bauru;
. 06 partidas dos Playoffs dentro da cidade de Bauru.
Cada partida é composta por (conforme tabela de valores e funções da FPB, anexa):
Oficiais de Quadra
1º ARBITRO - 480,00 (Internacional)
2º ARBITRO - 380,00 (Nacional)
3º ARBITRO - 380,00 (Nacional)
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Oficiais de Mesa
ANOTADOR - 230,00 (Especial)
OPERADOR 24´ - 210,00 (Primeira)
CRONOMETRISTA - 220,00 (Aspirante)
ESTATÍSTICO 1 - 110,00 (Segunda)
ESTATÍSTICO 2 - 110,00 (Segunda)
DELEGADO - 480,00 (Comissário)
Valor Total: R$ 2.600,00 por partida x 14 partidas = R$ 36.400,00.
Taxa administrativa Federação Paulista de Basquete - FPB: Pagamento de taxa para a
Federação Paulista de Basquetebol referente a administração do campeonato Paulista da
Divisão Especial, sendo:
Mensalidade do Clube: R$1650,00 X 12 = 19.800,00
Taxa de Inscrição do Campeonato Adulto x 3.000,00
Taxa de Filiação do Clube x R$ 5.000,00
Registro da Comissão Técnica 8 pessoas x 200,00 = R$ 1.600,00
Registro de todos os atletas do elenco 22 pessoas x 200,00 = 4.400,00
Valor total: R$ 33.800,00
Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da FPB
Duração da ação: 12 meses
LIGA NACIONAL DE BASQUETE - LNB
Arbitragem: Pagamento de profissionais responsáveis pela condução das partidas oficiais
da equipe (na cidade de Bauru) durante os campeonatos estipulados no projeto.
Serão realizadas 25 partidas relativas ao Campeonato da NBB:
. 15 partidas da 1ª fase, dentro de cidade de Bauru;
. 10 partidas dos Playoffs, dentro da cidade de Bauru.
Cada partida é composta por (conforme tabela de valores e funções da FPB, anexa):
Oficiais de Quadra
1º ARBITRO - 780,00 (Internacional A), taxa + deslocamento
2º ARBITRO - 680,00 (Internacional B), taxa + deslocamento
3º ARBITRO - 680,00 (Internacional B), taxa + deslocamento
Oficiais de Mesa
ANOTADOR - 230,00
OPERADOR 24´ - 230,00
CRONOMETRISTA - 230,00
ESTATÍSTICO 1 - 230,00
ESTATÍSTICO 2 - 230,00
DELEGADO - 500,00 (Comissário de Arbitragem)
Valor Total = R$ 3.790,00 por partida x 25 partidas = R$ 94.750,00.
Taxa administrativa Liga Nacional de Basquete LNB: Pagamento de taxa para a Liga
Nacional de Basquete referente a administração do campeonato.
Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da NBB
Valor Total: R$ 1.000,00 X 12 meses = R$ 12.000,00
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Contratação CNPJ
Critério de seleção: Tabela de valores da LNB
Duração da ação: 12 meses
6 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Trata-se da hospedagem e alimentação de atletas e comissão técnica durante os jogos fora
da cidade de Bauru considerando:
• Os jogos restantes da LNB Temporada 2017/2018 (Play-Offs Semi Finais e Finais);
• Os jogos referentes ao Campeonato Paulista de Basquete 2018;
• Os primeiros jogos referentes à temporada 2018/2019 da LNB;
Nem todos os 22 atletas do elenco viajam. Seguimos então a seguinte memória de cálculo:
A equipe chega sempre UM DIA ANTES e vai embora UM DIA DEPOIS da data oficial do
Jogo, perfazendo sempre e portanto 02 diárias em cada uma das viagens.
12 atletas x 02 diárias. 08 membros da comissão técnica x 02 diárias
TOTAL: 20 pessoas x 20 diárias em cada um dos locais citados abaixo, considerando sempre
diária com Pensão Completa (café da manhã, almoço e jantar).
JOGOS RESTANTES DA LIGA NACIONAL DE BASQUETE (LNB 2017/2018)
Os locais e valores de hospedagem são (Em parênteses citamos o adversário):
FASE SEMI FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos
onde a equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS
jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a equipe
de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de
duas estadas na cidade.
(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe do FLAMENGO – RJ):
Ação 6.1 da Planilha Orçamentária:
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 250,00 (Flamengo – 2 JOGOS SEMI FINAIS)
FASE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a
equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos
FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a equipe de
BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de
duas estadas na cidade.
(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe de FRANCA – SP):
Ação 6.2 da Planilha Orçamentária:
Franca x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 180,00 (Franca – 2 JOGOS FINAIS)
CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE 2018
Os locais e valores de hospedagem são (Em parênteses citamos o adversário):
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FASE REGULAR
Ação 6.3 da Planilha Orçamentária:
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 220,00 (Paulistano)
Ação 6.4 da Planilha Orçamentária:
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 220,00 (Pinheiros)
Ação 6.5 da Planilha Orçamentária:
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 220,00 (Corinthians)
Ação 6.6 da Planilha Orçamentária:
Sorocaba x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 190,00 (Liga Sorocabana)
Ação 6.7 da Planilha Orçamentária:
Mogi das Cruzes x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 175,00 (Mogi)
Ação 6.8 da Planilha Orçamentária:
Franca x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 180,00 (Franca)
FASE OITAVAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de três
jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz DOIS jogos em sua cidade e
UM jogo FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos
que a equipe de BAURU fará apenas UM jogo fora.
(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe do Corinthians):
Ação 6.9 da Planilha Orçamentária:
São Paulo x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 220,00 (Corinthians – 2 JOGOS OITAVAS DE FINAIS)
FASE QUARTAS DE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco
jogos, onde a equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e
DOIS jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a
equipe de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a
necessidade de duas estadas na cidade.
(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe da Liga Sorocabana):
Ação 6.10 da Planilha Orçamentária:
Sorocaba x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 190,00 (Liga Sorocabana - 2 JOGOS QUARTAS DE
FINAIS)
FASE SEMI FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos,
onde a equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS
jogos FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a equipe
de BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de
duas estadas na cidade.
(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe de Franca):
Ação 6.11 da Planilha Orçamentária:
Franca x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 180,00 (Franca – 2 JOGOS SEMI FINAIS)
FASE FINAL: A forma de disputa do Play-Off consiste em uma melhor de cinco jogos, onde a
equipe melhor qualificada na fase Preliminar faz TRÊS jogos em sua cidade e DOIS jogos
FORA de sua cidade. Para efeitos de memória de cálculo consideramos que a equipe de
BAURU fará apenas DOIS jogos fora EM DATAS ALTERNADAS, portanto a necessidade de
duas estadas na cidade.
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(Para efeitos de memória de cálculo consideramos que o possível adversário nesta fase
fosse a equipe de Mogi das Cruzes):
Ação 6.12 da Planilha Orçamentária:
Mogi das Cruzes x 20 pessoas x 4 diárias x R$ 175,00 (Mogi – 2 JOGOS FINAIS)
PRIMEIROS JOGOS DA LIGA NACIONAL DE BASQUETE (LNB 2018/2019)
Os locais e valores de hospedagem são (Em parênteses citamos o adversário):
Ação 6.13 da Planilha Orçamentária:
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 250,00 (Flamengo)
Ação 6.14 da Planilha Orçamentária:
Caxias do Sul x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 175,00 (Caxias do Sul)
Ação 6.15 da Planilha Orçamentária:
Sorocaba x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 190,00 (Liga Sorocabana)
Ação 6.16 da Planilha Orçamentária:
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 250,00 (Vasco da Gama)
Ação 6.17 da Planilha Orçamentária:
Salvador x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 250,00 (Vitória)
Ação 6.18 da Planilha Orçamentária:
Rio de Janeiro x 20 pessoas x 2 diárias x R$ 250,00 (Botafogo)

Forma de contratação da ação 6: CNPJ
Critério de seleção: 3 orçamentos
Duração da ação: 12 meses
IMPORTANTE RESSALTAR QUE COMO NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALOR DE NENHUM
LOCAL E NEM INCLUSÃO DE OUTROS DESTINOS PREVISTOS ANTERIORMENTE, NÃO SE
FARIA NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS ORÇAMENTOS PARA ESTA AÇÃO.
PORÉM, ESTAMOS ATUALIZANDO AS COTAÇÕES.
7 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Trata-se da aquisição de Passagens Aéreas de atletas e comissão técnica durante os jogos
fora da cidade de Bauru, sendo que nem todos os 22 atletas do elenco viajam. Seguimos
então a seguinte memória de cálculo:
12 atletas + 08 membros da comissão técnica = 20 pessoas
Como não existe saldo captado suficiente para custear esta ação por completo, estamos
prevendo apenas a aquisição do número de passagens que cabem em nosso orçamento
atual (valores captados). Quando da efetiva aquisição destas passagens (a depender da
programação esportiva) faremos uma solicitação de utilização dos rendimentos da
aplicação financeira. Portanto, neste momento, nossa memória de cálculo será a seguinte:
7.4 - Caxias do Sul x 13 pessoas R$ 1350,00 (Caxias do Sul) = R$ 17.550,00:
PAGAMENTO COM VALOR CAPTADO
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Atividade(s) Meio:
1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Assistente Administrativo: Operacionalizar as rotinas administrativas do Departamento de
Esportes Competitivos.
(devida à captação parcial esta ação está EXCLUÍDA do Plano de Trabalho).
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Encargos de recolhimento obrigatório para contratação por meio de CLT.
(devida à captação parcial esta ação está EXCLUÍDA do Plano de Trabalho).

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:
Assessoria Contábil: Responsável pelas atividades relacionadas à contabilização de todos os
documentos relativos ao projeto incentivado, controlando os recursos financeiros
disponíveis e elaborando relatórios financeiros.
Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos
Duração da ação: 12 meses
Assessoria Jurídica: Responsável pela prestação serviços da área jurídica, elaborando
editais e contratos, emitindo pareceres, acompanhando processos licitatórios e validade
das certidões negativas.
Forma de contratação: CNPJ
Critério de seleção: 03 orçamentos
Duração da ação: 12 meses

IX. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
FONTES
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO

ORIGEM DO
FINALIDADE (8)
RECURSO (7)
ATIVIDADE(S) FIM

1,4,5,6, 7
ATIVIDADE(S) MEIO

3

VALOR (R$)

R$ 738.380,00

R$ 66.000,00
TOTAL GERAL R$ 804.380,00
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X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
AÇÃO
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)
Nº
INÍCIO
DURAÇÃO
ATIVIDADE(S) FIM
1
UNIFORMES
Termo Compro. 12 meses
2
RECURSOS HUMANOS
Termo Compro. 12 meses
3
ENCARGOS TRABALHISTAS
Termo Compro. 12 meses
4
SERVIÇOS OPERACIONAIS
Termo Compro. 12 meses
5
TAXAS
Termo Compro. 12 meses
HOSPEDAGEM6
ALIMENTAÇÃO
Termo Compro. 12 meses
7
TRANSPORTE
Termo Compro. 12 meses
TOTAL ATIVIDADE FIM
ATIVIDADE(S) MEIO
1
RECURSOS HUMANOS
Termo Compro. 12 meses
2
ENCARGOS TRABALHISTAS
Termo Compro. 12 meses
3
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Termo Compro. 12 meses
TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
Valor
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem
TOTAL GERAL

VALOR POR
AÇÃO
R$ 63.880,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 290.400,00
R$ 176.950,00
R$ 189.600,00
R$ 17.550,00
R$ 738.380,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 66.000,00
R$ 66.000,00
R$ 804.380,00
R$ 40.219,00
5,00%
R$ 844.599,00

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico

