
ANEXO I 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 

1. DADOS DA PROPONENTE 

A) NOME  - SOCIEDADE ESPORTIVA FRANCA  

B) CNPJ  - 09.411.051/0001-80 C) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA, ALAMEDA, ETC)  

RUA SABINA CÂNDIDA RODRIGUES 

D) Nº.  940 – SALA 

207 

E) BAIRRO  - JARDIM 

SAMELLO 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ  

04/03/2008 

G) MUNICÍPIO  - FRANCA H) CEP – 14.405-139 

K) DDD 16 L) TELEFONE (S) 3409-5352 M) FAX  

N) E-MAIL  

sef.franca@hotmail.com 

O) SITE  

 

2. REPRESENTANTE LEGAL 

A) NOME – Marcos Antonio Vieira Felício B) CPF Nº098.772.918-78 

C) RG Nº.  

20.958.806-8 

D) ÓRGÃO 

EXPEDIDOR  

SSP/SP 

E) CARGO OU FUNÇÃO  

Presidente 

F) DURAÇÃO  

MANDATO 

04 ANOS  

(15/02/2016-14/02/2020 

                               G) DATA DA POSSE 

                                       28/03/2018  (do atual presidente)                               

mailto:sef.franca@hotmail.com


H) LOGRADOURO (AVENIDA, RUA ALAMEDA, ETC)  

Rua Naif Abrão 

I) Nº.  

3129 

J) BAIRRO  

Prolo. Angela Rosa 

K) MUNICÍPIO  

Franca 

L) DDD - FONE 

FIXO 

M) DDD - CELULAR  

16 98113-2216 

 

N) FAX  

O) E-MAIL  

sef.franca@hotmail.com 

2. VALOR DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO   

A) R$ 65.494,30 (sessenta cinco mil, quatrocentos noventa quatro reais e trinta centavos) 

 Especificar o valor total necessário para executar a proposta de plano de trabalho. 

 

B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. TÍTULO DO PROJETO   

PROJETO LIGA FRANCANA DE BASQUETE MASTER 2019 

 

2. OBJETO DA PARCERIA   

A SOCIDADE ESPORTIVA FRANCA – SEF, instituição não governamental sem fins 

lucrativos, criada em 04/03/2008 e tem por proposta criar oportunidades e oferecer 

alternativas, que visam diminuir a desigualdade social, hoje latente em toda sociedade 

brasileira. 

Desde 2008 a entidade realiza projetos esportivos, visando oferecer às comunidades mais 

carentes de Franca e região, a oportunidade da prática de atividades físicas 
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supervisionadas por profissionais capacitados.  

Os projetos apresentados pela SEF – Sociedade Esportiva Franca vem justamente 

beneficiar uma parcela da população de Franca-SP a oportunidade da participação de 

eventos pontuais de caráter participativo, bem estruturados e organizados pela equipe de 

gestão da SEF, sempre primando pelos princípios básicos que norteiam toda a 

modalidades esportiva. 

Estes eventos foram escolhidos devido a sua importância dentro do cenário Nacional e 

Municipal, pois são modalidades que proporcionam aos seus praticantes grande 

interação social. Algumas destas modalidades possui grande nível técnico, mas também 

pode-se beneficiar uma parte da população menos favorecida, proporcionado assim 

vários adeptos às práticas esportivas.  

A entidade propõe como missão, criar através de modalidades esportivas, uma juventude 

saudável, educar e socializar jovens, contribuindo para o desenvolvimento físico, social, 

intelectual e emocional, reafirmando a oportunidade da prática da atividade física e 

desportiva, aberto a todo segmento social do projeto, de forma a promover ampla inclusão 

social, Qualidade de Vida e a Promoção da Saúde de seus beneficiários. 

Este projeto é destinado para a execução da 3ª Edição de um CAMPEONATO MUNICIPAL 

DE BASQUETE, denominado PRIMEIRA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA EDIÇÃO 

2019 e o custeio das despesas da equipe de BASQUETE MÁSTER DE FRANCA em 

torneios/competições da categoria. 

 

3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE   

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. 

A SEF executa desde 2011 convênios com a Prefeitura de Franca, sendo uma grande 

incentivadora das modalidades esportivas praticadas no Município, exaltando sempre a 

ética profissional de seus diretores e responsáveis pelas modalidades esportivas. A 



entidade realizou parceria com a FEAC de Franca/SP, e foi uma grande incentivadora do 

esporte francana, inclusive representado a cidade em Jogos Regionais e Abertos. 

No ano de 2017, a SEF também obteve juntamente com a Prefeitura, contratos de 

parcerias em 03 (três) projetos esportivos, todos executados e devidamente formalizados 

através da Prestação de Contas Final. 

No ano de 2018, a entidade também teve outros 02 projetos aprovados, executados em 

sua totalidade. 

A entidade através de seus gestores esportivos, analisam que somente através de 

parcerias é possível abranger novos adeptos às modalidades esportivas, inspirando 

sempre novos gerações à prática esportiva orientada por profissionais capacitados, 

promovendo assim a qualidade de vida a todos seus praticantes. 

A realização deste projeto promove o fortalecimento das modalidades esportivas em 

nossa região, estimulando a competência desportiva e administrativa, além de 

corresponder às expectativas de vários beneficiários, e assim explorarem todas as suas 

potencialidades, elevando o nível técnico e ampliando suas bases esportivas, e quem 

sabe em um breve futuro, a composição de selecionados representativos em 

competições oficiais destes esportes.  

Observa-se que o projeto é de interesse público, pois seu foco principal é em auxiliar na 

formação do cidadão do bem. 

Desta forma, conforme artigos acima, o Proponente atinge as prerrogativas necessárias 

para pleitear o recurso, ou seja, é uma Entidade sem fins lucrativos, existente há quase 

10 anos, com finalidade desportiva e reconhecida capacidade técnica-operativa para sua 

execução. 

5.2 - Descrever o porquê se propõe o projeto, apresentar sua importância para o 

desenvolvimento do esporte em Franca. 

Nossos projetos são projetos de eventos pontuais, ou seja, projetos que são destinados e 

caracterizados a atender uma determinada parcela da população, mas que promove a 

interação social e a qualidade de vida de seus praticantes. 



São modalidades que não conseguem atrair mais investimentos e por isso, o convênio é 

de suma importância para sua realização. 

 

 

 

 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO   

A) INÍCIO: abr/2019 

 

B) TÉRMINO: dez/2019 

 

C) DURAÇÃO: 09 meses 

 

5. PÚBLICO ALVO   

Descrever e quantificar o público-alvo do projeto 

5.1  - Direto 

5.1.1 –PRIMEIRA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA 3ª EDIÇÃO  

20 equipes x 16 atletas por equipe = 320 atletas; 

5.1.3 – BASQUETE MÁSTER FRANCA – 48 atletas de Franca (masculino) e TORNEIO 

PEDRO MULILA FUENTES – 2ª EDIÇÃO – até 12 equipes = 120 atletas; 

Totalizando = 440 atletas 

 

5.2  - Indireto – 5.000 beneficiários indiretos, se colocarmos neste universo pais e filhos.  

 



6. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO   

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO 

PRIMEIRA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA 3ª EDIÇÃO – Poli (Pedrocão) e futuras 

parcerias (Unifran, Sesi e outros) 

BASQUETE MÁSTER FRANCA – 48 atletas de Franca (masculino e feminino) – Franca, 

Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba, Caldas Novas, Rio de Janeiro, São Sebastião, 

Olímpia e Rib. Preto.  

 

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

C) Nº. D) BAIRRO E) COMPLEMENTO 

7. METODOLOGIA DA FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO   

7.1 - Descrever detalhadamente como se dará a execução do projeto. (Exemplificando: 

Apresentar como serão realizadas todas as atividades do projeto). 

Os projetos apresentados pela SEF são pontuais e cada um tem sua particularidade. 

 

 

 



PRIMEIRA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA 3ª EDIÇÃO 

 

Maior evento de basquete da cidade, torneou-se o Campeonato Municipal de Basquete, 

devido a sua importância e relevância em sua 1ª E 2ª edições. 

Neste ano, serão abertas inscrições para 20 equipes, divido em 04 grupos de 05 equipes.  

O critério para ingressar com uma equipe é sua inscrição, que deverá ser feita por ordem 

de inscrição realizada e os atletas ter idade superior a 16 anos completos. 

De forma clara e objetiva, o projeto propõe o custeio dos 91 jogos entre: 

arbitragem; 

Mesários; 

Suporte para os Jogos; 

Premiação; 

PRIMEIRA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA 2ª EDIÇÃO 

4 chaves de 5 times 

Fase classificatória – dentro de cada chave, todos contra todos, saindo da seguinte forma: 

1º e 2º colocados de cada chave – SERIE OURO 

3º E 4º colocados – SÉRIE PRATA 

5º – SÉRIE BRONZE 

 ficando já classificados para a próxima fase. 

Fase Play OFF – Quartas, semi e finais – todos com jogos de melhor de 3 jogos. 

 

 

 



 

BASQUETE MÁSTER FRANCA  

Este projeto visa de certa forma a valorização e prestigio de todos ex-atletas e amantes do 

basquetebol da cidade de Franca e de equipes que já tem suas estruturas organizadas e 

que disputam torneios em diversas cidades do Brasil, na qual pretendemos colocar Franca 

na rota dos torneios que se realizam no decorrer do ano, fortalecendo a cada dia mais a 

fama de CAPITAL DO BASQUETE, só que agora também como a Capital do Basquete 

Máster. Nosso interesse é de entrar de vez neste circuito de Basquete Máster, 

representando o Município de Franca, celeiro de grandes atletas e profissionais do 

Basquete Nacional. 

Tradicional no basquete há mais de 50 anos, Franca se tornou um celeiro e polo exportador 

de atletas para o Brasil. Atualmente, Franca conta com uma estrutura de categorias de 

base, ou seja, na formação de atletas como sendo uma das mais respeitosas no Brasil, 

sendo que a cada ano, surgem novos profissionais do esporte ou pessoas que acabam por 

se estruturar em outras atividades, não sendo o basquete, mas que continuam a amar e a 

praticar o esporte. 

Em vista disso, muitos ex-atletas sentem a falta de oportunidade da realização de torneios 

que incentivem essa faixa de atletas à pratica de esportes, e contando com a bagagem e 

aprendizagem de cada envolvido. Desde o ano de 2015, temos a realização de uma etapa 

em Franca, ficando evidenciado todo êxito do evento, e nossa ideia é a realização dessa 

etapa como um dos  eventos de celebração das festividades do Aniversário do Município.   



O critério para estar inserido no projeto é sua capacidade técnica de jogar basquete e estar 

dentro da faixa etária de cada categoria. 

O Basquete Máster de Franca é convidado a participar de várias etapas e torneio no Brasil 

todo, e incluímos algumas despesas que deverão ser custeadas pelo convênio: 

• TORNEIO INTEGRAÇÃO MINAS-SP DE BASQUETE MÁSTER 

Torneio integração com 04 cidades: Franca, Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. 

Previsão de torneios (podendo alterar as datas) 

• Patos- 22,23 e 24/02/2019 

• Uberlândia – à definir 

• Uberaba – à definir 

• Uberaba - em Novembro 

Para este TORNEIO INTEGRAÇÃO MINAS-SP será custeado somente o item abaixo: 

• CIRCUITO MÁSTER BRASIL 

As datas estão definidas no cartaz abaixo: 

 

Neste projeto estamos programando as seguintes etapas: 



Franca 36 atletas de Franca (30+, 40+ e 50+) 

Torneio de Basquete que está inserido agora no Circuito Master Brasil de Basquete, 

denominado TORNEIO PEDRO MURILA FUENTES – 3ª Edição, e que está programado 

para mês de novembro na cidade de Franca. As equipes estão sendo convidadas para 

participar do evento desde ano de 2019. 

O torneio será para as categorias 30+, 40+, 50+ e 60+ (masculino e feminino), com a 

participação de equipes de todo Brasil.  

Aquisição de materiais esportivos (bolas) e uniformes também será contemplado pelo 

convênio. 

 

7.7- Apresentar os cargos, funções, critérios de seleção dos Recursos Humanos envolvidos 

no projeto, demonstrar a grade horária dos profissionais organizada por modalidade e local 

Para executar estes projetos pontuais, a SEF necessita de uma empresa qualificada para 

executar as atividades propostas dentro do cronograma previsto. Sendo assim, as 

contratações dos profissionais serão definidas após sua aprovação. 

Caso necessário, anexar quadros ou planilhas explicativas ao projeto. 

 

 

8. AÇÕES   

De acordo com o Plano de Trabalho, conforme planilha orçamentária e cronograma de 

execução financeira, as despesas devem ser organizadas e divididas 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. 

8.1 – Etapa I – Atividade Fim 

  TAXAS  



1 
TAXAS DE ARBITRAGEM E 

MESÁRIOS 

1.1 Taxa de arbitragem 

1.2 taxa de mesários 

    

2 SUPORTE AOS JOGOS 

2.1 Água 

    

3 PREMIAÇÃO 

3.1 Troféu 1º lugar 

3.2 Troféu 2º lugar 

3.3 Troféu 3º lugar 

3.4 Medalhas 1º, 2º e 3º lugares 

    

4 UNIFORMES 

4.1 

Uniforme de jogo composto de 

15 unidades 

4.2 

Uniforme de jogo composto de 

15 unidades 

4.3 Camisa de aquecimento 

    

5 MATERIAIS ESPORTIVOS 

5.1 Bola de Basquete oficial 

    

6 ARBITRAGEM E MESÁRIOS 

6.1 Taxa de arbitragem 

6.2 taxa de mesários 

    

    

  
Etapa II - Despesas Adminis-

trativas 

1 
DESPESAS ADMINISTRATI-

VAS 



1.2 Assessoria Contabil  
 

 

9. METAS   

9.1 - Metas qualitativas (resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não 

numericamente); 

9.1 - Metas qualitativas 

Meta 01 - Promover a prática do Basquete Máster na cidade de Franca.   

Indicadores – Dados estatísticos do programa; 

Instrumento de verificação – Nos jogos, haverá uma ficha com o cadastro de cada 

equipe, e antes do início de cada jogo, cada equipe deverá assinar sua ficha de inscrição, 

onde constará o nome do atleta e seu RG, datado e assinados. Tabela com os jogos. 

 

 Meta 02 – Reativar um evento que se prima pela qualidade e estrutura.  

Indicadores – participação nas etapas.  

Instrumento de Verificação – Fotos dos eventos apresentado e executados pela entidade 

esportiva. 

 

9.2 – Metas quantitativas (resultados mensuráveis numericamente), com seus respectivos 

indicadores (de que forma as metas serão aferidas), de acordo com os objetivos propostos 

no projeto. 

9.2 -  Metas Quantitativas 

Meta 01 – Atender, no mínimo 150 atletas para disputa do PRIMEIRA LIGA DE 

BASQUETE DE FRANCA  

Indicadores – participação nos eventos  

Instrumento de verificação – Lista de freqüência. Súmulas das partidas e ficha com o 

cadastro de cada equipe, e antes do início de cada jogo, cada equipe deverá assinar sua 



ficha de inscrição, onde constará o nome do atleta e seu RG, datado e assinados.  

 

Meta 02 – Consolidação de 02 (dois) eventos na cidade de Franca, inserido no calendário 

anual das festividades do Aniversário de Franca, que é o CAMPEONATO MUNICIPAL DE 

BASQUETE, denominado PRIMIERA LIGA DE BASQUETE DE FRANCA – Edição 2019 e 

do CIRCUITO MÁSTER DE BASQUETE, também denominado Torneio Pedro Murila 

Fuentes – 3ª edição 

Indicadores – Participação efetiva nos campeonatos.  

Instrumento de verificação – Cadastro e lista de presença, com fotos e reportagens. 

 

 

10. VALOR DO PROJETO   

A) R$ 65.494,30 (sessenta cinco mil, quatrocentos noventa e quatro reais e trinta centavos)    

Indicar o valor solicitado para execução do projeto, em Reais, expresso em algarismos e 

por extenso. 

 

11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS   

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

 Recursos Públicos Municipais 65.494,30 

 Recursos Públicos Estaduais / Federais 0,00 

 Recursos Próprios 0,00 

 Outros recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL 65.494,30 



- recursos públicos são provenientes da administração direta ou indireta de Prefeituras. 

- outros recursos envolvidos, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente; 

- receitas eventualmente geradas com a execução do projeto; 

11.2 – Parcerias e apoios não onerosos para a realização do projeto 

- cessão gratuita, doações, permissão de uso, termo de cooperação técnica, outros. 

(anexar contratos) 

 

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS / DESPESAS   

Preencher em formato de planilha (Excel). 

Modelo dessa planilha pode ser obtido na FEAC. 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   

Preencher em formato de planilha em Excel. 

Modelo dessa planilha pode ser obtido na FEAC. 

14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS   

14.1 – Definir parâmetros a serem utilizados para avaliação do cumprimento das metas.  

Registros mensais (lista com nomes e RGs) de todos atletas de cada equipe, entregues 

juntos ao relatório circunstanciado mensal de prestação de contas 

15. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO   

15.1 – Relatar a experiência anterior na execução do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante.  

A entidade realiza parceria com a FEAC desde 2017, onde foram contemplados 03 

projetos. Em 2018 foram 02 projetos executados. 

15.2 – Anexar documentos comprobatórios (fotos, recortes de jornais, contratos, 

convênios, termo de colaboração etc). 



Anos de 2012 e 2013 – Parceria com a FEAC-Franca 

Ano de 2017 – 03 convênios com a FEAC-Franca 

Ano de 2018 – 01 contrato 

Em Anexo. 

 

16. GESTOR DO PROJETO   

A) NOME 

MARCOS ANTONIO VIEIRA FELICIO 

B) CREF  Nº 071294-G/SP 

C) RG Nº. 20.958.806-8 D) ÓRGÃO EXPEDIDOR 

SSP/SP 

E) CPF – 098.772.918-78 

F) Qual o vinculo do Gestor Técnico e a proponente: 

( X  ) membro da entidade              (   ) funcionário remunerado                      (   ) 

contratado para o projeto 

G) Breve currículo do Gestor Técnico: 

Professor de Educação Física, graduação Licenciatura Plena, graduação em 

Administração de empresas e Gestor Esportivo de projetos incentivados desde 2010 e 

Elaborador de Projetos Esportivos pela Criative Gestão Esportiva.  

 

18. AUTENTICAÇÃO   

Franca-SP, 18 de março de 2019 

 

 

Assinatura do Dirigente representante legal da entidade. 

 


