
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

I. CADASTRO DO PROPONENTE  

Proponente: Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba 

CNPJ: 07.199.443/0001-00 

E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com 

Endereço: Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541 

Telefone(DDD): (19)9915-17809 

Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Afonso Henrique Lopes 

 

 

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 Nº SLIE: 1915283-31 Nº Processo: 71000029094/2019-65 

Título: AAPP, basquetebol em cadeira de rodas IV 

Manifestação Desportiva: Rendimento 

Modalidade(s) do projeto: Basquetebol em cadeira de rodas 

 

 

 

Local (is) de execução do projeto: Mini Ginásio do XV – Rua Treze de Maio 2122 - 

Cep: 13419-270 – Piracicaba - SP 

 

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Duração: 6 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): 

Idosos - (a partir de 60 anos): 

Portadores de necessidades especiais: 

Beneficiário Direto: 15 

Beneficiário Indireto: 5000 

Total de Beneficiário(s): 5015 

 

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: Piracicaba, 10/03/2020 

 

 
________________________ 

Afonso Henrique Lopes 
Presidente 

mailto:aapp.piracicaba@outlook.com
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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.) 

 

 

 

Para uma boa execução do projeto iremos oferecer uma metodologia 

eficiente com profissionais capacitados e experientes no basquetebol em 

cadeira de rodas e pessoa com deficiência. 

O local de realização do projeto foi escolhido por ser de fácil acesso para os 

beneficiados, além de ser um espaço com todas as acessibilidade na quadra, 

banheiros e vestiários. 

Os ajustes realziados no projeto devido ao baixo valor caprado não acarretará 

prejuízo na realziação do projeto que foi ajustado para sua otima execução. 

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 

  

Oferecer treinamento de alto rendimento para atletas com deficiência física praticantes de 

basquetebol em cadeira de rodas de Piracicaba e Região. 

  

Objetivos Gerais 

  

Sociais: integração social, cultivando e incorporando conceitos importantes e básicos como 

sociedade, comunidade, companheirismo e liderança. Pretende-se, com estes elevar a auto 

estima, companheirismo e liderança, itens fundamentais para o bom desenvolvimento do 

atleta junto a comunidade e familiares.  

  

Cognitivos: desenvolvimento do raciocínio, equilíbrio emocional e psicológico. 

  

Motores e orgânicos: a atividade física trabalha com aspectos físicos e motores que 

promovam a saúde, o bem estar e consciência corporal, com o objetivo de reduzir os riscos 

de doenças causadas pelo sedentarismo e estimular a aquisição de hábitos saudáveis que 

propiciem melhor qualidade de vida. 
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A equipe de basquetebol em cadeira de rodas participa anualmente de 

competições a nível regional e estadual, portanto podemos considerar o projeto 

de alto rendimento da modalidade. Atualmente está ranqueada na série prata 

da Federação Paulista de Basquetebol Sobre Rodas e pretende com melhoras 

na estrutura melhorar o rendimento e resultados da equipe como um todo. 

 

Seguiremos o seguinte planejamento e etapas: 

 
1ª Etapa Contratação de equipe administrativa, operacional e técnica 

 
Primeiramente a AAPP contratará pessoas qualificadas a executar as funções 

previstas pelo projeto. 

 
Um (2) Professor de Educação Física com CREF ativo - Técnico de 

Basquetebol - 15 horas semanais - Contrato CLT de 06 meses por período 

determinado. 

 
O colaborador será selecionado através da análise de Currículos e passarão 

por entrevista prévia, no qual será considerado apto para a função o que tiver e 

experiência na modalidade e na determinada função. 

 
Previsão da Etapa: 30 Dias 

 
2ª Etapa - Compra de Materiais Esportivos 

 
Para a realização do projeto iremos comprar materiais esportivos 

fundamentais para a execução. 

 
Bolas de basquetebol masculina 7.8 PRO official, masculine. 

 

 
Previsão da Etapa: 1 Dia. 

 
3ª Etapa - Convocação e Seleção dos atletas. 

 
O técnico da modalidade será responsável por convocar os atletas aptos para 

participarem do projeto.  

 

4ª Etapa - Taxas 

Pagamento da Taxa administrativa da Federação Paulista de Basquete 

sobre Rodas, obrigatória. 

Pagamento da Taxa de Arbitragem referente a 10 jogos no qual a equipe é 



DESCRIÇÃO DO PROJETO 

mandante;  

 

Duração da Etapa: 1 dia. 

5ª Etapa - Compra de Uniforme  

30 Camiseta regata para jogos oficiais e treinos numeradas, com logomarca do 

Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte e patrocinadores sendo 1 

unidade clara e 1 unidade escura para cada jogador. 

30 bermudas preta para treinamento e jogo- duas para cada jogador. 

 

Duração da Etapa: 30 dias. 

6ª Etapa - Desenvolvimento das atividades técnicas e táticas do basquetebol 

em cadeira de rodas. 

 
Área Técnica: 

Aperfeiçoamento da técnica dos fundamentos específicos do basquetebol, no 

qual o objetivo principal é sempre buscar o melhor desempenho e habilidade 

de todos os atletas da equipe, independente da posição que jogue; 

Preparação Física dos atletas, com atividades específicas e adequadas para 

eles, afim de evitar lesões decorrentes da prática do esporte; 

Treinamento cardiovascular; 

Melhora do manejo da cadeira de rodas 

esportiva; Área tática 

Aperfeiçoamento das defesas utilizadas no jogo de 

basquetebol; Aperfeiçoamento da parte tática do jogo 

de basquetebol; 

Propõe-se desenvolver ainda: entusiasmo, espírito de competitividade, 

liderança e equilíbrio emocional, com o intuito de obter bons resultados; 

Atualmente a AAPP disputa campeonatos oficiais promovido pela Federação 

Paulista de Basquete Sobre Rodas. 

 
Duração da Etapa - 6 meses. 

Os treinamentos da equipe serão realizados às terças e quintas das 16h00 as 

21h00 e todo ultimo sábado do mês das 13h00 às 17h00, sendo que aos 

sábados pode sofrer alteração devido a tabela oficial de jogos da Federação 

Paulista de Basquete Sobre Rodas. 
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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: 

 

 

Meta:  

Melhoras as condições físicas dos atletas;  

Indicador: percentual médio da avaliação 

física do atleta; 

Linha de base: avaliação física do atleta antes da execução 

do projeto;  

Verificador: Avaliação física do atleta ao término do projeto; 

 
Meta: melhorar as condições técnica dos atletas; 

Indicador: percentual técnico dos atletas por classificação 

funcional;  

Linha de base: nível técnico dos atletas antes da execução 

do projeto;  

Verificador: nível técnico dos atletas ao final do projeto; 

 

 

 

Metas Quantitativas: 

 

Meta: Aumentar em 15% a carga horária de treinamento dos atletas 

beneficiados pelo projeto, caracterizando o alto rendimento. 

Indicador: Porcentual médio da carga horária de treino dos atletas; 

Linha de base: Percentual médio do início do projeto até o final 

do projeto;  

Verificador: Relatório mensal de horas de treino da equipe. 

 
Meta: Melhora de 30% do rendimento da equipe 

Indicador: percentual dos resultados da equipe em jogos oficiais durante a 

execução do projeto; 

Linha de base: Desempenho individual de cada atleta por classificação 

funcional no início e final do projeto; 

Verificador: Comparar scoults de jogos desde o inicio do campeonato até o final 

do ano de acordo com resultados publicados pela Federação Paulista de 

Basquete Sobre Rodas. 
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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”. 

 

 

 

1 RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 

 
 

EXCLUÍDO - Assistente de quadra -profissional para auxiliar o professor com 

material, atletas na transferência de cadeiras e outras atividades pertinentes a 

função será contratado em regime CLT, por 20 hora, por período determinado 

de 12 meses. Esse serviço foi excluído devido ao valor total captado pelo 

projeto, não teremos assistente de quadra no projeto. 

 

 

Dois Professor de Educação Física com CREF ativo - Técnico de Basquetebol - 

15 horas semanais - Contrato CLT de 06 meses por período determinado. 

Precisamos devido ao valor captado reduzir o projeto para 06 meses, que 

não nos trará perda na execução e alcance no objetivo do projeto. 

 
2 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 

11.438/06: 

 
EXCLUÍDO – Almofadas para cadeira de rodas para reposição – item glosado 

devido ao valor captado, não trará prejuízo ao projeto. 

 

Bola de basquetebol oficial masculina 7.8 PRO -   Reduzimos para 7 

unidades, devido ao valor captado no projeto e mudamos a especificação de 

7,5 para 7.6 pois é a que está atualmente sendo fabricada e é official para a 

modalidade. 

 

EXCLUÌDO - Estofamento para cadeira de rodas para reposição - item glosado 

devido ao valor captado, não trará prejuízo ao projeto. 

 

EXCLUÍDO – Raio de Inox aro 24  para ropda traseira - item glosado devido ao 

valor captado, não trará prejuízo ao projeto. 

 

EXCLUÍDO – Raio de Inox aro 26 para ropda traseira - item glosado devido ao 

valor captado, não trará prejuízo ao projeto. 

 

EXCLUÍDO – Roda Traseira para reposição - item glosado devido ao valor 

captado, não trará prejuízo ao projeto. 
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3 - TAXAS/INSCRIÇÕES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 

Para execução do projeto temos que cumprir o pagamento de taxas da 

Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas, sendo elas:  

Taxa Administrativa da Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas - 

pagamento anual.  

 

EXCLUÍDO  - Taxa de anuidade - pagamento anual, de licença para a 

Federação Paulista de Basquetebol em cadeira de rodas  

 

10 taxas de arbitragem para os jogos que a AAPP for mandante no 

Campeonato Paulista de Basquete Sobre Rodas. 

 

4 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 
11.438/06: 

 
Cadeira de Rodas Esportiva confeccionada sobre medida em alumínio, 

individual para cada jogador., serão compradas 2 cadeiras uma para cada 

jogador e ao término do projeto será doada para os jogadores. Devido ao valor 

captado, so compraremos 2 unidades os demais atletas terão que continuar 

com as cadeiras da instituição. 

 

EXCLUÍDO – Notebook com processador I5 ou similar, com configuração mínima 
de 4gb de memória, 500gb de HD e tela de 14 polegadas, sistema operacional 
original (Windows 8), e capa de proteção. Conforme tabela de precificação.  

 

EXCLUÍDO - Placar eletrônico, Amador, Basquetebol, Voleibol, Handebol, Futsal, 
com Consola. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: Cronómetro em sentido 
crescente e decrescente. Buzina com sinal acústico até 120 dB. Paragem manual 
e automática Pontuação de 0 a 199. Cronômetro até 99 minutos e 59 segundos 
Set, Bónus, Faltas e Períodos de 0 a 9. Ponto Luminoso indicador de vez ou 
prioridade. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Dimensões exteriores: 150 x 98 x 7 
cm. Teclado: 14 x 15.5 x 3.5 cm. Altura dos dígitos (Crono e Pontuação). 

 

 
5 UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

 
EXCLUÍDO - Agasalho completo em Dryfit com logomarcas, Ministério da 

Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Secretaria Especial do Esporte,   

Patrocinadores e AAPP, duas unidades para cada integrante do projeto. 

Utilizaremos agasalho projeto anterior, considerando serem as mesmas 

logomarcas.  
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Bermudas para treino e jogos dryfit, 2 unidades para cada jogador do projeto. 

 

Camiseta regata para jogo, numerada, com logomarcas, Ministério da 

Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Secretaria Especial do Esporte,   

Patrocinadores e AAPP. (1 unidades clara e 1 unidades escura para cada 

jogador).  

 

EXCLUÍDO - Camiseta de jogo aquecimento, 2 unidades para cada jogador e 4 

unidades para o professor de educação física. Utilizaremos o do projeto 

anterior, considerando serem as mesmas logomarcas. 

 

EXCLUÍDO - 30 unidades de colete para treino dupla face, dryfit, duas 

unidades para cada jogador. Utilizaremos o do projeto anterior, considerando 

serem as mesmas logomarcas. 

  
6 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

 
EXCLUÍDO os encargos do Assistente de Quadra, Coordenador de Esporte 

que não serão mais contratados, além disso tivemos redução dos valores 

previstos inicialmente nos encargos trabalhistas por se tartar de projeto de 

contratação de período determinado. 

 

Encargo trabalhista dos Professores de Educação Física  CLT, teremos os 

encargos previstos referente à Férias + 1/3, 13º salário, FGTS e Multa do 

FGTS, INSS (CPP), Pis, Aviso Prévio e Reflexos de todos os cargos. 

 
7 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

 
EXCLUÍDO – Backdrop com logomarcas, Ministério da Cidadania, Lei de 

Incentivo ao Esporte, Secretaria Especial do Esporte,   Patrocinadores e 

AAPP, para ser ficado nos locais de treino e jogos.  

 

EXCLUÍDO – Banner 1,00 X 1,30m: Banners para divulgação de Campeonatos, 

Palastras e cursos para crianças e deficientes. Conforme tabela de precificação. 

duas unidades para colocar no ginásio de treino e jogos. logomarcas, Ministério da 

Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Secretaria Especial do Esporte,   

Patrocinadores e AAPP. Utilizaremos projeto anterior, considerando serem as 

mesmas logomarcas. 

 

8 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 

EXCLUÍDO - Locação de Micro Onibus ou onibus para jogos: Piracicaba - 

Indaiatuba, jogo do paulista.  
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EXCLUÍDO -  Locação de Micro onibus ou onibus para jogos; Piracicaba - São 

Jose do Rio Preto, duas viagens para jogos do paulista. 

EXCLUÍDO -  Locação de Micro onibus ou onibus para São Paulo, 5 viagens 

para jogos do paulista. Esses itens não será possivel fornecermos através 

do projeto, mas buscaremos outras formas de parceria para irmos para 

as competições. 

 

Atividade(s) Meio: 

 

 
1 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

 
Iremos contratar uma assessoria contábil para serviços pertinentes a função 

e prestação final de contas do projeto. Contrato pessoa jurídica por período 

determinado de 06 meses.  

 

EXCLUÍDO - Gestão de Projeto Incentivado. 

 

 

IX. 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$ 97.972,92 

ATIVIDADE(S) MEIO 

1. Recursos Próprios       

2. Recursos Públicos       

3. Outros Incentivos Fiscais       

4. Outros recursos       

5. Receitas Previstas       

6. VALOR PLEITEADO   R$ 6600,00 

TOTAL GERAL R$ 109.801,56 
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(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico 

X. 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 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  6 meses R$ 42.600,00  

2  Encargos Trabalhistas 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  6 meses R$ 32.831,76 

3 Material Esportivo 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  1 dia R$ 1.468,60  

4  Material Permanente 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  1 dia R$ 6.400,00  

5  Uniforme 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso   1 dia R$ 3.322,50  

6 Taxa 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  1 Dia R$ 11.350,00 

TOTAL ATIVIDADE FIM R$ 97.972,92 

ATIVIDADE(S) MEIO 

1 Serviços de Terceiros 

Data de 

assinatura do 

Termo de 

Compromisso  6 meses  R$ 6.600,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO  R$ 6.600,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM  R$ 104.572,92 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor  R$ 5.228,64 

Porcentagem 5% 

TOTAL GERAL  R$ 109.801,56 


