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CADASTRO GERAL DE PROJETO ESPORTIVO 
 
CADASTRO DO PROPONENTE 

 
1. DADOS DA PROPONENTE 
A) NOME  

B) CNPJ  C) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC)  

D) Nº.  E) BAIRRO  F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ  

G) MUNICÍPIO  H) CEP  

K) DDD  L) TELEFONE (S)  M) FAX  

N) E-MAIL  O) SITE  

 

2. REPRESENTANTE LEGAL 

A) NOME  B) CPF Nº  

C) RG Nº.  D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  E) CARGO OU FUNÇÃO  

F) DURAÇÃO  MANDATO                                G) DATA DA POSSE 

H) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC)  

I) Nº.  J) BAIRRO  K) MUNICÍPIO  

L) DDD - FONE FIXO M) DDD - CELULAR  N) FAX  

O) E-MAIL  

 

3. GESTOR TÉCNICO  
A) NOME  B) CREF  Nº  

C) RG Nº.  D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  E) CPF 

F) Qual o vinculo do Gestor Técnico e a proponente:  
(   ) membro da entidade              (   ) funcionário remunerado                      (    ) contratado para o projeto 

G) Breve currículo do Gestor Técnico: 
- 
- 
- 
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CADASTRO DO PROJETO 
 
1. TÍTULO DO PROJETO 

 

 
 
 

2. LOCAL(IS) DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO  

B) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC)  

C) Nº.  D) BAIRRO  E) COMPLEMENTO  

F) MUNICÍPIO  G) CEP  

 
 
 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
Indicar o período de execução de todo o projeto. Este período tem de estar em acordo com a 
Planilha Orçamentária e cronograma de desembolso. 
A) INÍCIO:  B) DURAÇÃO:  

 
 
 

4. ÁREA DE AÇÃO DESPORTIVA 

    I – Educacional (  ) 

   II – Formação Desportiva (  ) 

 III – Rendimento (  ) 

 IV – Sócio Desportiva (  ) 

  V – Participativa (  ) 
  
 

 
 
 

5. JUSTIFICATIVA 

5.1 – Apresentar um breve histórico e descritivo de atividades do proponente, explicitando 
suas experiências na área de ação proposta e a capacidade técnica para a execução do 
projeto. 
5.2 – Descrever o porquê se propõe o projeto, apresentar sua importância para o 
desenvolvimento do esporte em Franca. 
 

 
 
 

6. OBJETIVO 

Apresentar de forma clara o objeto do projeto. Descrever a ação o que se pretende realizar, 
definir o escopo do projeto, indicar objetivo(s) que se pretende alcançar com o 
desenvolvimento do projeto. 
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6.1 MODALIDADE (S) 

Identificar a (s) modalidade (s) a serem desenvolvidas no projeto:..................................................... 
6.1.1 (  )  olímpica 
6.1.2 (  )  não olímpica 

 
 
 

7. PÚBLICO ALVO 

Descrever e quantificar o público-alvo do projeto 
7.1  - direto 
7.2  - indireto  

 
 
 

8. METAS 

8.1 – Metas qualitativas (resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não 
numericamente);  
8.2 – Metas quantitativas (resultados mensuráveis numericamente), com seus respectivos 
indicadores (de que forma as metas serão aferidas), de acordo com os objetivos propostos no 
projeto. 
8,3 – Descrever a realidade do objeto (projeto social esportivo), a ser  realizado. 
Conforme artigo 22 inciso IV da lei 13.019/14 com a redoção dada pela Lei 13.204/15. 
 

 
 
 

9. METODOLOGIA 

9.1 – Descrever detalhadamente como se dará a execução do projeto. (Exemplificando: 
Apresentar como serão realizadas todas as atividades do projeto).  
9.2 – Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades, períodos de ação, grade 
horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo de turmas.  
9.3 – Apresentar calendários de participação em eventos previstos no projeto.  
9.4 – Apresentar a programação do evento que se pretende executar 
9.5 – Apresentar regulamentos técnicos.  
9.6 – Detalhar o critério de seleção dos participantes do projeto.  
9.7 - Apresentar os cargos, funções, critérios de seleção dos Recursos Humanos envolvidos 
no projeto, demonstrar a grade horária dos profissionais organizada por modalidade e local  
Caso necessário, anexar quadros ou planilhas explicativas ao projeto. 

 
 
 

10. AÇÕES 

De acordo com o Plano de Trabalho, conforme planilha orçamentária e cronograma de 
execução financeira, as despesas devem ser organizadas e dividas por grupos de ações 
(iniciativas) que serão necessárias para o desenvolvimento do projeto e para atingir o(s) 
objetivo(s) desejado(s). Denomine-as, enumere-as e descreva-as detalhadamente. Explique 
como pretende desenvolvê-las e qual sua relevância para o projeto. 
Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 
projetos abrangidos pela parceria.Conforme expresso Artigo 22 Inciso II A da lei 13.019/14 
incluído pela Lei 13.204/15.   
10.1 – Etapa I – Atividade Fim 
10.2 – Etapa II – Despesas Administrativas 

 
 
 

11. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Preencher Planilha Orçamentária em Excel. 
 

 
 
 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Preencher Planilha em Excel. 
 
 

13. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS 

 
13.1 Outras receitas e apoios, economicamente mensuráveis, para a execução do projeto: 
 

 Recursos Próprios (Contrapartida) 0,00 

 Valor proposta para FEAC 0,00 

 Recursos Públicos  0,00 

 Outros recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL 0,00 

- recursos públicos são provenientes da administração direta ou indireta de Prefeituras, e 
outros órgãos envolvidos na execução do projeto. 
- outros recursos envolvidos, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente; 
- receitas eventualmente geradas com a execução do projeto; 
 
Os valores custeados com recurso da Administração Municipal - FEAC não poderão estar 
duplicados nas outras fontes de recursos; 
 
13.2 – Parcerias e apoios não onerosos para a realização do projeto 
- cessão gratuita, doações, permissão de uso, termo de cooperação técnica, outros. (anexar 
contratos). 
 
 

 
 

AUTENTICAÇÃO 

 
 
Local e Data 
 
 
 
 
Representante Legal da proponente  

 
 
OBS: A assinatura  deverá ser realizado com caneta azul. 


