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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. DADOS CADASTRAIS DA OSC 

Nome: INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO POLÍTICA 

Endereço: RUA GENERAL LAMARTINE, 2G – V. MATILDE –SÃO PAULO/SP. 

CEP: 03541-110 

Telefone/Fax: (11) 2684-0980 

Site/E-mail: www.infap.org.br 

CNPJ: 02.257.969/0001-78 

 

1.2. REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 

Nome: MOZART LADENTHIN JUNIOR 

CPF: 193.406.898-52 

RG: 23.427.259-4 

Cargo/Função: PRESIDENTE 

E-mail: mozart_lj@yahooo.com.br 

 

1.3. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: SILVANO DOS SANTOS SILVA 

CPF: 311.037.178-20 

RG: 29.938.228-X 

Cargo/Função: PSICÓLOGO 

Formação: PSICOLOGIA 

Registro Profissional CRP 06/125670 

Telefone: (11) 96500-6825 

E-mail: silvano984@yahoo.com.br 
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2. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC 

2.1. CARACTERIZAÇÃO 

O Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania (INFAP) nasceu 

com o intuito de estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas, sindicatos, 

ONG'S e outros setores da sociedade, a fim de unir forças para contribuir, de forma 

transformadora, para a inclusão dos cidadãos, lutando contra qualquer tipo de 

discriminação, abusos e falta de respeito a qualquer indivíduo e pelo desenvolvimento 

sustentável. 

Para isso, elaboramos projetos sociais, com impacto direto na vida do cidadão 

buscando diminuir as injustiças sociais, minimizando impactos ambientais, intervindo 

de forma positiva em temas importantes da nossa sociedade como: a luta pela 

moradia, a educação como elemento propulsor da igualdade entre as pessoas, a 

geração de renda, através do trabalho solidário, a autogestão e outras ações na área 

da assistência social relevante e primordiais para o desenvolvimento da cidadania e 

da qualidade ambiental, sob a luz da ética e da solidariedade. 

 

OBJETIVOS E FINALIDADES 

Temos como objetivo, o desenvolvimento de atividades e projetos nas áreas 

assistenciais, culturais, a promoção de ações educativas gratuitas de caráter 

complementar e subsidiário, o desenvolvimento de cursos, programas e iniciativas 

diversas visando à educação, formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional. 

Promover o desenvolvimento econômico e social sustentável, através de projetos 

experimentais não lucrativos, buscando desenvolvimento integrado e 

autossustentável e buscar a melhoria da qualidade de vida e na inclusão social dos 

trabalhadores propondo projetos na área de acolhimento, abrigo, creches, meio 

ambiente, moradia, saúde, esporte e lazer. 

Temos como missão, lutar por uma sociedade mais justa - Promover a cidadania - 

Trabalhar para que jovens, adultos e idosos tenham sempre perspectivas e objetivos 

em suas vidas - Despertar a consciência sócio-política dos cidadãos e propor serviços 

assistenciais para a inclusão da população mais carente de políticas públicas nas 

áreas sociais.. 
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Nós, do INFAP, temos a consciência de que o trabalho solidário e a busca contínua 

pelo desenvolvimento solidário irão contribuir cada vez mais para o desenvolvimento 

dos indivíduos, ao unir o conhecimento de nossos parceiros e a capacidade de nossa 

organização em gerar as condições necessárias para a formação e capacitação do 

cidadão, promovendo ações em defesa da sustentabilidade. 

Para atender seus objetivos e finalidades o Instituto de Formação e Ação em Políticas 

Sociais para a Cidadania fará promoção gratuita da saúde, observando a forma 

complementar de participação das organizações, promoção de direitos estabelecidos 

bem como a construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 

suplementar, trabalhar e promover ações de prevenção, habilitação, reabilitação e 

integração à vida comunitária em prol dos direitos das pessoas portadoras de 

necessidades especiais, da mulher, da criança, do adolescente e do idoso em situação 

de risco pessoal e social, combatendo todo tipo de discriminação social, bem como o 

trabalho forçado e o infantil, administrar, gerenciar e fazer controle financeiro na 

execução de projetos, a entidades civis, governamentais e estatais. 

 

OUTRAS FINALIDADES: 

 
I. Promoção da assistência social;  

II. Promoção e desenvolvimento da cultura, defesa e conservação do património 

histórico e artístico;  

III. Promoção e assistência educacional gratuita da educação, observando-se 

forma complementar de participações das organizações; 

IV. Promoção de a segurança alimentar e nutricional;  

V. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção de 

desenvolvimento sustentável;  

VI. Promoção do voluntariado;  

VII. Promoção do desenvolvimento económico e social, combate à pobreza;  

VIII. Proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice;  

IX. Amparo à criança e adolescente; 

X. Experimentação não económica, de novos modelos sócios produtivos e de 

sistemas alternativos de produção;  
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XI. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores.  

XII. Promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimento técnicos e 

científicos universais. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 

Dedicamos nossas atividades por meio direto de projetos, programas ou planos de 

ações, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação 

de serviços intermediários de apoio a outras organizações de fins não económicos e 

a órgãos do setor público, estatal, que atuam em áreas afins. 

 

INFRAESTRUTURA 

A fim de cumprir suas finalidades, o Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais 

para a Cidadania se organizará, nos Estados sob a forma de Regional e nos 

Municípios em forma de Sub Regional.  

O INSTITUTO se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas 

se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias.  

Para alcançar seus objetivos e finalidades definidos e previstos neste estatuto, o 

Instituto poderá contratar os serviços de profissionais especializados, firmar convénios 

e outras formas de parcerias, com órgãos públicos e privados, organismos 

internacionais, outras instituições e afins, nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

2.2. ÁREA DE ATUAÇÃO 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIO-CULTURAIS NO 

MUNICÍPIO DE LINS (TEATRO, DANÇA, MUSICALIZAÇÃO ETC). 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E COMUNIDADE DA CIDADE (5000 ALUNOS) 

HORAS REALIZADAS: 24000 HORAS  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS COMPLEMENTARES OU EXTRACURRICULARES (LUTAS 

MARCIAIS, MOVIMENTO CORPORAL, ARTISTICO E MUSICA) 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO OESTE 

PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E COMUNIDADE DA CIDADE (4000 ALUNOS) 

HORAS REALIZADAS: 18350 HORAS  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: GESTÃO DO PROJETO CULTURAL E ESPORTIVO  

“ PAVILHÃO AFRO”  SENDO DE RESPONSABILIDADE DO INFAP A 

COORDENAÇÃO O FORNECIMENTO DOS MONITORES CULTURAIS E 

ESPORTIVOS DO PAVILHAO COMO A COMPRA E FORNECIMENTO DE TODO 

MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO 

EQUIPAMENTO PÚBLICO. 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL SUZANO 

PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E COMUNIDADE DA CIDADE (10.000 ALUNOS) 

HORAS REALIZADAS: 24000 HORAS  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS COMPLEMENTARES OU EXTRACURRICULARES (LUTAS 

MARCIAIS, MOVIMENTO CORPORAL, ARTISTICO E MUSICA) PARA A 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (2006 A 2009) 

PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E COMUNIDADE DA CIDADE (15000 ALUNOS) 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: SERVIÇOS EM ATIVIDADES EDUCATIVAS 

COMPLEMENTARES NAS MODALIDADES: MÚSICA, FANFARRA, TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E COMUNIDADE DA CIDADE (3000 ALUNOS) 

HORAS REALIZADAS: 8400 HORAS  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES 

TECNICO- PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPORTUNIDADE 

JOVEM (PROJOVEM). 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE DA CIDADE (4000 ALUNOS) 

HORAS REALIZADAS: 11500 HORAS  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: SERVIÇOS CONTINUOS DE DESENVOLVIMENTO 

E MONITORIA COM APOIO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS 

CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA O PÚBLICO EM GERAL DO 

PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA. 

PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS EM PARCERIA COM A 

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL 

PÚBLICO ALVO: FREQUENTADORES DO PARQUE E ESCOLAS EM GERAL 

PERÍODO: 2013 ATÉ OS DIAS ATUAIS 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os projetos desenvolvidos pelo INFAP são revistos e avaliados por profissionais 

experientes e que atuam nas respectivas áreas do conhecimento, garantindo assim, 

um conteúdo de alta qualidade.  

Nosso comprometimento com os objetivos do milênio nos leva a trilhar um caminho 

de lutas incessantes para que suas metas sejam atingidas, cumprindo dessa forma, 

nosso papel na sociedade e praticando a responsabilidade social. 
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1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Educação básica e de qualidade para todos 

3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a aids, a malária e outras doenças 

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento 

 

Programas de apoio à formação e capacitação técnica profissional 

dos jovens menos favorecidos, visando sua inclusão no mercado de 

trabalho, que podem ser desenvolvidos nas empresas, associações 

e comunidade; Mobilização de voluntários para criarem situações de 

aprendizagem e gestão em suas áreas de formação; Apoio a programas de geração 

de novas oportunidades de absorção e recrutamento de jovens nas pequenas e 

médias empresas; Apoio a programas de parceiras para a inclusão digital da 

população menos favorecida; Programas de formação e disseminação das novas 

tecnologias, em especial, da informação, que promovam também a inclusão de 

portadores de deficiência; Doações de equipamentos novos ou usados a escolas, 

bibliotecas, instituições voltadas ao atendimento a menores e jovens carentes; 

Estímulo a programas que contemplem o empreendedorismo e auto-sustentação; 

Ações que promovam ia inserção das comunidades carentes na cadeia produtiva, 

através de financiamento direto de suas atividades, com a disponibilização alternativa 

da política de microcrédito. 

 

3. OBJETO DA COLABORAÇÃO 

O Termo de Colaboração terá por objeto o repasse de recursos para Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), que desenvolva atividades esportivas nas modalidades de 

Atletismo, Basquete, Beach Soccer, Beach Tennis, Canoagem, Ciclismo, Futebol, 
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Futsal, Handball, Hidroginástica, Judô, Karate, Muay thai, Natação, Pedestrianismo, 

Skate, Tênis de Mesa, Vôlei, Vôlei adaptado, Vôlei de Praia, Surf, Bodyboard. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

Munícipes de Bertioga, de todas as faixas etárias, com ênfase à infância e 

adolescência e àqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

5. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA 

Bertioga surge na História do Brasil com a importância de um dos primeiros pontos 

geográficos com povoamento regular. Estes locais eram destinados à defesa do 

povoamento e foi palco de grandes batalhas entre a civilização, representada pelos 

portugueses de Martim Afonso de Sousa, e a barbárie, representada pelos tamoios de 

Aimberê, Caoaquira, Pindobuçu e Cunhambebe, em constantes incursões contra os 

colonizadores. 

Com 482 quilômetros quadrados de extensão territorial (20,3% do total da Baixada 

Santista), Bertioga é, geograficamente, a segunda maior cidade da região. Localiza-

se  na linha periférica da Baixada Santista, ao longo do Oceano Atlântico e do Canal 

de Bertioga, fazendo divisa com os municípios de Santos, Mogi das Cruzes, Biritiba 

Mirim, Salesópolis, Guarujá e São Sebastião. 

O nome Bertioga é uma variação da palavra buriquioca, que no tupi-guarani significa 

morada dos macacos grandes. Buriqui é um tipo de macaco muito presente na região, 

tido como o maior das Américas. 

Estância Balneária 

Bertioga é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo 

Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei 

Estadual. Essa categoria garante a esses municípios uma verba maior por parte do 

Estado para a promoção do turismo regional. O município também passa a ter o direito 

de agregar ao seu nome o título de Estância Balneária, termo pelo qual passa a ser 

designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. 



 

 
 

9 
 

 Aspectos Socioeconômicos 

O Município possui população bastante jovem, embora a base de sua pirâmide etária 

tenha se estreitado na última década. Em 2010, mais de 50% de sua população 

possuía menos de 30 anos de idade. 

A população de 30 até 60 anos correspondia a 41,5% da população total. Entre 2000 

e 2010, percebe-se um ligeiro aumento no envelhecimento da população de Bertioga. 

Nesse período os habitantes com mais de 65 anos passaram de 3% para 5% sobre a 

população total. 

Em relação à classificação da população de acordo com as categorias de cor e raça 

utilizadas pelo IBGE, a população residente de Bertioga acompanha parte dos 

municípios litorâneos paulistas, onde o percentual da população parda e negra, sobre 

a população total, está acima do percentual verificado para o Estado de São Paulo. 

Embora bastante reduzida, a presença de população indígena no território de Bertioga 

é também maior do que no Estado de São Paulo. 

O município possui 31% dos domicílios com renda familiar de até 2 salários mínimos, 

44% dos domicílios com renda entre 2 e 5 salários mínimos e 16% com renda 

domiciliar entre 5 e 10 salários mínimo. 

Bertioga passou de 26.149 domicílios em 2000 para 44.834 domicílios em 2010, 

acompanhando o crescimento populacional ocorrido neste mesmo período. Uma 

importante característica do perfil dos domicílios de Bertioga, condizente com sua 

condição enquanto município turístico e de veraneio, é a existência de grande 

quantidade de domicílios de uso ocasional, isto é, o domicílio particular permanente 

que serve ocasionalmente de moradia, geralmente usado para descanso nos fins de 

semana, férias, entre outras finalidades. De acordo com dados do Censo 2010, 

62,18% dos domicílios particulares permanentes de Bertioga são de uso ocasional. 

A existência de grande quantidade desse tipo de imóveis possui relação direta com a 

significativa população flutuante. Essa população ocupa o município, no verão, 

durante a temporada de férias. 

Entre 2000 e 2010, o crescimento dos domicílios de uso ocasional em Bertioga 

ocorreu num ritmo muito maior que o crescimento dos domicílios ocupados, 
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contrariando a tendência da maior parte dos municípios do litoral paulista, que tiveram 

um crescimento mais intenso dos domicílios ocupados indicando fixação crescente de 

moradores. 

Em Bertioga, como nos demais municípios do litoral paulista, o turismo balneário é um 

segmento dos mais significativos da economia local e regional, contribuindo 

efetivamente para a dinâmica do setor terciário. 

Contudo, o predomínio das segundas residências, em detrimento da modalidade 

turística baseada em meios de hospedagem, provoca graves desequilíbrios nos 

espaços urbanos e traz enormes desafios. 

A implantação de infraestruturas urbanas dimensionadas para atender os picos das 

temporadas de veraneio é um desses desafios, pois ficam ociosas durante a maior 

parte do ano. Os sistemas de saneamento básico, de fornecimento de energia elétrica, 

de transportes e trânsito, entre outros serviços, são dimensionados de forma a atender 

população muito superior à residente. 

É possível estimar o tamanho da população flutuante em Bertioga e nos demais 

municípios litorâneos a partir de dados sobre o consumo de água e de energia elétrica 

ou da quantidade de lixo gerado e coletado. 

Bertioga está inserida no cenário futuro do litoral paulista, que provavelmente 

continuará sendo impactado pelo crescimento das suas cidades, pelo afluxo de 

turistas e por empreendimentos com impacto econômico, como a ampliação de 

rodovias, portos e a exploração do pré-sal, entre outros. 

Turismo 

Bertioga é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo 

Estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei 

Estadual. 

O município, que já teve grande importância no desenvolvimento do País, tem em seu 

complexo turístico a exuberante Mata Atlântica, praias e um patrimônio construído em 

quase 500 anos de história. 
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A Aldeia Guarani Rio Silveira, o Forte São João e a Vila de Itatinga são alguns dos 

testemunhos de maior relevância histórica na região. 

Também conhecida como a porta de entrada do litoral norte, Bertioga vem explorando 

diversos segmentos do turismo, como o ecológico, de aventura, náutico, de 

acessibilidade, histórico-cultural, religioso entre outros. 

Bertioga tem 33 quilômetros de praias próprias para o banho de mar, que oferecem 

momentos de lazer e a prática de vários esportes, já que possui excelentes condições 

de balneabilidade. As praias se dividem em Enseada, São Lourenço, Itaguaré, 

Guaratuba e Boracéia. 

Hidrografia 

A hidrografia em Bertioga abrange os seguintes rios: 

Rio Silveira: passa por uma reserva tupi-guarani, que tem uma área de mais de 948 

hectares, localizada na divisa entre Bertioga e São Sebastião, com uma população 

aproximada de 500 indígenas. 

Rio Itapanhaú: tem sua nascente no município de Biritiba Mirim, desaguando no Canal 

de Bertioga. Drena uma área de 363 quilômetros quadrados, tendo como principais 

afluentes os rios Jaguareguava, da Praia e Itatinga. 

Rio Bananal: afluente do Rio Itapanhaú, é estreito e selvagem, encravado na 

exuberante Mata Atlântica. 

Rio Jaguareguava: é um rio de águas cristalinas e rasas, cujo nome tem origem tupi-

guarani, que significa: onde a onça bebe água; nasce na serra e percorre cerca de 

cinco quilômetros de Mata Atlântica. 

Rio Itaguaré: deságua diretamente no Oceano Atlântico e é formado pelo Rio Perequê 

Mirim, que nasce na encosta da Serra do Mar, e ainda pelos afluentes dos rios 

Vermelho e Cachoeirinha Grande, que têm início em Biritiba Mirim. 

Rio Sertãozinho: nasce em Biritiba Mirim, desce a Serra do Mar em belas quedas até 

encontrar o Rio Guacá, quando suas águas formam o Rio Itapanhaú, já em Bertioga. 

No alto da serra, um lugar curioso, o rio é represado por uma grande rocha e pelo 

subterrâneo a água passa e sai, mais abaixo, em forma de jatos. 
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Rio Itatinga: nasce na Serra do Mar e percorre 24 quilômetros antes de desaguar no 

Rio Itapanhaú. E é naquele ponto, já próximo ao Itapanhaú, que a Cia. Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp) tem a usina que leva o seu nome, a qual teve uma 

importância econômica significativa, desde 1910, quando a sua queda-d’água, de 765 

metros de altura, passou a ser aproveitada pela Usina Hidroelétrica da Vila de Itatinga, 

que até hoje ajuda a fornecer energia elétrica ao Porto de Santos. 

Rio Guaratuba: diferente dos demais rios de Bertioga, o Rio Guaratuba percorre uma 

orla plana, de areia clara e batida; tem sua nascente na Serra do Mar e o acesso a ele 

é controlado pela entrada de um condomínio. Desagua diretamente no Oceano 

Atlântico. 

Relevo e solo 

O município de Bertioga é detentor de diferentes unidades sedimentares, de 

vegetação remanescente e de solos formados por areia silte e argila, sedimentos 

depositados pelo mar e pelos rios, que são predominantes da Planície Litorânea do 

Estado de São Paulo. É também cortado por diversos canais sinuosos de água 

salobra, influenciados pela maré, colaborando para o desenvolvimento dos mangues. 

Basicamente, Bertioga possui as seguintes formas de relevo: a escarpa da Serra do 

Mar e a Planície Litorânea ou Costeira, com alguns morros isolados: Itaguá, da Volta, 

do Tatu, do Acaraú, dos Bichos, Sete Cuias, entre outros. 

No revelo plano, o solo predominante é arenoso, com pouca argila e quantidades 

variáveis de matéria orgânica. Na encosta, a predominância é de solo argiloso. Em 

áreas de mangue, o solo é rico em matéria orgânica. 

Também protege o Patrimônio Cultural, Histórico, e Artístico do Município e estabelece 

políticas de preservação e valorização do Patrimônio Cultural. Propõem e gerencia 

convênios e contratos com instituições públicas e privadas. Incentiva, promove, 

acompanha e supervisiona manifestações de artes cênicas, artes visuais, artes 

plásticas, audiovisuais, musicais, literárias, artesanais e gastronômicas existentes no 

Município entre outras atividades correlatas. 

 

História e Cultura 
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Em Bertioga está o Forte São João. Construído em 1547, é considerada a primeira 

fortaleza erguida no Brasil. Atualmente, é um local destinado para o aprendizado de 

nossa história, envolvendo crianças e adultos numa visita prazerosa, que culmina com 

uma bela visão do Canal de Bertioga.  

A Vila de Itatinga é outro patrimônio de Bertioga e que faz parte da história do Brasil. 

Autêntica vila inglesa, construída em 1910, abriga a primeira usina hidrelétrica do País 

e que até hoje ajuda a fornecer energia para o Porto de Santos, o maior da América 

Latina. 

Terras Indígenas do Rio Silveira 

Na divisa de Bertioga com o município de São Sebastião, encontra-se um registro vivo 

da história do Brasil. Lá, estão as Terras Indígenas do Rio Silveira, que hoje abrigam 

cerca de 500 índios da etnia Guarani. 

A aldeia está localizada na Praia de Boracéia e no local as famílias cultivam palmito e 

plantas ornamentais, produzem artesanato e mantém acesa a chama do 

conhecimento da sua cultura, promovendo danças, músicas e culinária típica.  

Cultura Indígena 

O Festival Nacional da Cultura e Esporte Indígena é um dos mais importantes do País. 

Um contanto sem igual entre diferentes etnias, numa integração constante com os 

visitantes, valorizando as diversas manifestações culturais existentes no Brasil. 

O evento, que conta com exposição de artesanato, apresentação artística e esportiva 

das etnias, tem como objetivo trazer à tona discussões temáticas voltadas às questões 

indígenas, ecológicas e socioculturais. O festival acontece todos os anos, no mês de 

abril. 

Ecoturismo 

Bertioga conta com duas trilhas abertas para atividades de ecoturismo. A trilha do 

Guaratuba, com nível médio de dificuldade, tem 4 km de extensão, apresenta 

travessia de rio, passando por áreas de restinga baixa e alta, mata de encosta e mata 

ombrófila densa. 
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Já a Trilha d’Água permite conhecer o processo de mudança da vegetação de Mata 

Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga, mata palutosa, de encosta 

e ombrófila densa. Possui atrativos culturais, com a passagem pela linha do bondinho 

da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaranduva. Com 2,7km de extensão, esta 

trilha é de nível médio de dificuldade, com acesso restrito e na companhia de um 

monitor. 

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. 

A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura responsável em realizar programas as 

atividades culturais, exposições, eventos artísticos, esportivos e recreação. Divulga e 

incentiva através de imprensa e marketing, os eventos turísticos municipais junto a 

órgãos oficiais, operadores de turismo, feiras, congressos, imprensa, guias turísticos, 

mapas e outros. 

Realiza eventos, promovendo o calendário de festas, difundi as atividades esportivas, 

culturais, e turísticas do Município; elabora o calendário anual de eventos turísticos, 

culturais e esportivos. Fomenta o turismo, com parceria de pousadas, restaurantes e 

hotéis e incentiva a instalação de equipamentos e demais atividades de interesses 

que possam atrair turistas, visitantes, e investidores, para a cidade durante todo o ano. 

Estimula e organiza a prática das várias modalidades esportivas do Município, bem 

como de competições correlatas, mantém cursos de esportes para a população e 

centros esportivos que sirvam de sede para competições esportivas. Elabora, planeja, 

coordena, supervisiona e executa os atos referentes às atividades culturais, além de 

organizar, ampliar e manter a biblioteca pública municipal. 

As práticas de esporte nos faz compreender o impacto social, suas manifestações e 

os valores que transmite para a sociedade, as transformações sociais do fenômeno 

esportivo e os impactos ou influência sobre os hábitos dos indivíduos que permitem 

contato com esse universo, ou seja, a relação de transversalidade com outras áreas 

como: educação, turismo e saúde. 

Nesse processo, é importante considerar que, o Plano de Trabalho em questão visa 

atender as expectativas e as demandas do município em relação às modalidades 

esportivas, com os objetivos estratégicos das Políticas Públicas de Esporte, buscando 

multiplicar o acesso ao Esporte e descentralizar as ações nestas áreas, revitalizando 



 

 
 

15 
 

espaços públicos e comunitários, estimulando a convivência comunitária e 

despertando sentimentos de cidadania e pertencimento à cidade de Bertioga. 

6. PRAZO PARA EXECUÇÃO 

O prazo de execução e de vigência é de 12 (doze), meses, a contar da assinatura do 

Termo de Parceria, prorrogáveis por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses. 

7. OBJETIVOS 

É sabido que esporte é de fundamental importância para uma nação, uma vez que 

provoca melhorias em diversos aspectos da sociedade, resultando assim numa 

promoção da qualidade de vida e longevidade saudável, bem como melhoria nos 

indicadores de saúde da população e redução dos custos na rede pública de saúde. 

O esporte assume um papel fundamental na solução de diversas problemáticas 

sociais, fazendo mostrar-se necessário como uma questão pública, colaborando para 

a formação dos cidadãos. 

Na dimensão social, a prática esportiva é muito relevante, trazendo inúmeros 

benefícios. O esporte contribui para a formação dos cidadãos, desenvolvendo 

princípios, bem como valores éticos e morais. Através do esporte, a interação social 

é valorizada e intensificada. Desenvolve- se o espírito coletivo, o companheirismo, a 

solidariedade, o conhecimento, o respeito mútuo e a educação. 

Outro importante benefício para a sociedade trazido pela prática esportiva é na área 

do combate à violência. Estudos comprovam uma significativa redução dos 

indicadores da violência nos locais onde a prática esportiva é estimulada. (Fonte: 

Universidade de São Paulo – USP) 

Para atingir estes objetivos é necessário o aumento e diversificação da oferta de 

atividades e oficinas, atualização das fontes e canais de conexão com os produtos 

esportivos. 

 

A Política e Diretriz Municipais de Esporte atenderão os seguintes objetivos: 
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Valorização das atividades físicas, esportivas e de lazer, como força dinâmica da vida 

social, fator de bem-estar individual e coletivo, melhora da saúde e da autoestima 

individual e coletiva. 

• A inclusão, através da popularização das atividades físicas, esportivas e de 

lazer; 

• A interlocução e integração da Política e Diretrizes Municipais de Esporte e 

Lazer com as políticas de educação-cultura, saúde, meio-ambiente, turismo, 

geração de emprego e renda e de inclusão social, sem a perda de critérios 

técnicos específicos de cada área; 

• O intercâmbio e integração com as instituições de ensino superior, visando à 

intensificação da cultura esportiva, da pesquisa, da extensão e do ensino; 

• Otimização dos serviços prestados pelas entidades governamentais e não 

governamentais ligadas às atividades físicas, esportivas e de lazer; ONGS e 

OSCIPS. 

8. METAS DE ATENDIMENTO 

Metas quantitativas: 

Prestar até 2.160 horas por mês de atividades, conforme planejamento mensal que 

incluirá modalidades e locais a serem fornecidos pela Diretoria de Esporte. 

Ter como área de abrangência o município de Bertioga. 

Deverão ser realizadas, ao menos seis festivais/oficinas ano, entre as modalidades 

previstas no objeto do presente termo. 

Metas qualitativas: 

O que se espera obter com a forma final do serviço contratado ou em cada etapa: 

O desenvolvimento e a implantação de atividades esportivas de acordo com as 

diversas realidades do município, objetivando estimular a convivência comunitária e 

despertando sentimentos de cidadania, bem como a inclusão social, multiplicando o 

acesso ao esporte e descentralizando as atividades esportivas no município; 



 

 
 

17 
 

Em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos dever-se-á ter como 

preocupação básica contribuir para o crescimento e desenvolvimento integral dos 

cidadãos; 

Ampliar o universo informacional esportivo dos cidadãos, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 

cidadã; 

9. FORMAS DE ACESSO DO SERVIÇO 

Demanda espontânea, por atendimento à publicidade das vagas oferecidas pela 

Secretaria de Esportes. 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades esportivas, da cidadania, aumento 

da sensação de pertencimento, da autoestima e da cidadania. 

A ampliação do acesso aos serviços será avaliada a partir do atendimento aos 

munícipes. 

Monitoramento e Avaliação: O monitoramento será constituído de acompanhamento 

sistemático das atividades desenvolvidas, envolvendo reuniões periódicas, relatórios 

mensais elaborados pela equipe técnica, e participação in loco nas atividades, além 

de pesquisa junto aos alunos participantes. Acompanhamento do plano de trabalho 

com supervisões diretas e indiretas, sempre considerando e analisando os 

indicadores e o alcance das metas quantitativas e qualitativas. 

11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Nas atividades físicas em geral, os benefícios são: 

1. Físico 

Demonstrando em contexto geral os benefícios do esporte para o físico, pois através 

do treino e da participação em atividades atléticas, o esportista está exercitando quase 

todos os músculos do corpo e de maneira proveitosa e prazerosa, além disso, em um 

planeta no qual o maior problema de saúde tem sido a obesidade, não há como negar 

os óbvios benefícios de ter o corpo em dia e ser feliz consigo mesmo. 
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2. Mental 

É a área que muitos usam para reafirmar a importância da participação em atividades 

físicas, e é a mesma área que aponta a razão de alguns atletas às vezes se 

encontrarem em uma situação de negação ou incerteza, e aprender por meio do 

esporte a lidar com questões que podem alterar aspectos em sua vida pessoal e 

profissional, como por exemplo, a ética, que deve ser seguida em todas as fases da 

vida de qualquer pessoa. 

3. Social 

Fazer atividades físicas regularmente como forma de lazer pode reduzir pela metade 

as chances do aparecimento de sintomas de depressão e ansiedade. Ao fazer amigos 

e trocar experiências, a saúde mental ficaria também em forma. O importante acaba 

sendo, então, o quanto a pessoa se envolve naquele círculo social e não a carga de 

exercícios que faz. 

Os benefícios sociais, como aumento no número de amizades, importante também 

frisar que atividade físicas desenvolvidas com politicas publicas, diminuem 

consideravelmente o numero de pessoas com problemas de saúde, assim como os 

índices de criminalidade. Tendo em vista o aporte sócio educativo que o esporte traz 

como beneficio. 

Atividades a serem realizadas: 

Atletismo e Pedestrianismo: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de 

base, desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração 

social. O atletismo e o pedestrianismo são modalidades base para todos os outros 

esportes, tendo como benefícios o fortalecimento de todos os músculos e articulações 

do corpo, a oferta destas modalidades trazem consigo benefícios por parte do atleta 

como, vontade, aprender lidar com fracassos, cooperação, trabalho em equipe e 

Amizades. 

Basquete: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. O basquetebol é 

bom para o coração, porque ele pode ajudá-lo a desenvolver a resistência 

cardiovascular e reduzir o risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral, o 
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jogo também ajuda a desenvolver tanto a força superior e inferior do corpo. Ter 

músculos fortes ajuda seu equilíbrio e reduz o risco de cair. Dependendo de sua 

intensidade, você pode queimar 630 – 750 calorias ou mais por hora quando joga 

basquete. 

Beach Soccer (futebol de areia): Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias 

de base, desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração 

social. Oferecer uma atividade esportiva que integre o praticante a nossa natureza, 

conhecido além de ser uma modalidade que mais cresce no mundo todo, como 

benefícios, aumenta a resistência muscular, principalmente dos membros inferiores, 

e ainda proporciona trabalho aeróbico pela corrida constante. "Quanto mais fofa a 

areia, mais força e explosão muscular são exigidas nas arrancadas". A areia também 

diminui o impacto nas articulações e ameniza os movimentos bruscos, o que torna a 

prática mais segura. 

Beach Tennis: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, 

desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. 

Além de oferecer diversos benefícios a seus praticantes, o Beach Tennis é um esporte 

democrático, ao alcance de pessoas de todos os níveis e idades, seja pela facilidade 

no aprendizado, ou pela abrangência de seus torneios. A simplicidade do jogo, que 

atribui menos relevância a detalhes técnicos, requer pouco espaço e permite 

adaptações de materiais e espaços são algumas da características intrínsecas ao 

Beach Tennis que facilitam seu aprendizado e sua prática. 

Bodyboard: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver 

a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. Oferecer uma 

atividade física que integre os praticantes a nossa geografia, atividade praticada em 

mar, que em sua totalidade soma-se diversos benefícios, melhora o sistema 

cardiovascular, melhora a aptidão física, alivia o stress, é uma terapia alternativa, 

transmite valores, cria uma sensibilidade para o meio ambiente. 

Canoagem: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver 

a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. Atividade 

extremamente necessária ser desenvolvida em nosso município, tendo em vista nossa 

força nesta modalidade em competições nacionais e internacionais, além do mais traz 

como benefícios, o esporte aquático representa uma ótima maneira de queimar caloria 
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e definir músculos, além disso, a canoagem permite maior contato com a natureza 

trazendo uma consciência com o meio ambiente e alivia o estresse. A canoagem é 

um esporte antigo, mas se tornou popular no último século por conta do destaque em 

jogos olímpicos. O esporte apresenta diversas modalidades e pode ser feito em rios, 

mares, piscinas e cachoeiras. 

Ciclismo: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. Oferecer uma 

iniciação para esta modalidade tendo em vista o favorecimento de nossa geografia 

plana, além de trazer uma conscientização para um menor uso de veículos, 

modalidade que ajuda para aqueles que precisam abandonar o sedentarismo e 

eventualmente fazer as pazes com a balança evitando problemas nas articulações e 

na coluna, a atividade não exerce impacto sobre articulações, músculos e tendões, 

facilitando a execução para pessoas com problemas articulares. 

Transformando o Ciclismo em uma ótima porta de entrada para a prática de atividades 

físicas. 

Futebol e Futsal: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, 

desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. 

Oferecer escolinhas para que possamos começar a treinar nossas crianças na base, 

tendo em vista que essas atividades são praticadas no mundo todo, grande potencial 

para nossa região, trazendo consigo com diversos benefícios, integração social e 

aprendendo a trabalhar em equipe, fortalecimento do sistema cardiorrespiratório e dos 

membros inferiores. 

Handebol: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. O handebol faz 

muito bem à saúde: melhora a performance cardiorrespiratória e a circulação 

sanguínea, tonifica a musculatura do corpo inteiro, pois durante as atividades são 

exigidos e trabalhados grandes variedades de músculos. 

Artes Marciais: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, 

desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social, 

tendo em vista na área social uma melhora expressiva na forma de conduta positiva 
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dos atletas, auxiliando a família na educação das crianças. Dentro desta área 

ofereceremos atividades voltadas para Judô, Karate e Muay Thai. 

Hidroginástica: Oferecer aulas pratica e teóricas, nas categorias da melhor idade, 

que desenvolvam e melhoria nas condições motoras, melhorando assim a qualidade 

de vida. A hidroginástica é um exercício aeróbico leve que pode ser adotado por todos, 

independente da faixa etária. O pouquíssimo impacto oferecido e a refrescância da 

água para os dias mais quentes são apenas os principais motivos para você se sentir 

tentado a se exercitar nas piscinas. O público varia de gestantes a idosos, e os 

benefícios da hidroginástica envolvem sistema circulatório, força, controle de peso, 

articulações e até mesmo reduz a possibilidade de ocorrência de algumas doenças. 

Natação: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social, através de cursos 

bases de media de 06 meses, para a iniciação a natação, tendo em vista nossa 

geografia, assumiu como necessidade básica que nossas crianças aprendam a nadar, 

além disso, os benefícios, estudos indicam que a natação é a única atividade que 

pode ser praticada sem contraindicações, em todas as idades. Além de melhorar as 

funções respiratórias e fisiológicas do organismo, a atividade aumenta a coordenação 

motora e o tônus muscular. 

Skate: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. Modalidade Muito 

praticada em nosso município, oferecer aulas para aprendizagem nesta modalidade 

que tem como benefícios, andar de skate é um excelente exercício aeróbico e ajuda 

a tonificar alguns músculos, como a panturrilha, quadríceps, tendões e abdômen. O 

skate também pode proporcionar benefícios estéticos, já que fortalece as articulações 

e ligamentos. Além disso, a prática aumenta os batimentos cardíacos, o que traz 

vantagens para toda a vida. Outro grande benefício é o raciocínio rápido, já que o 

esporte exige que o skatista tome decisões em segundos, a fim de realizar manobras 

mais perfeitas. 

Tênis de Mesa: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, 

desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. O 

tênis de mesa é uma modalidade esportiva que traz inúmeros benefícios aos seus 

praticantes. É considerado um dos esportes mais completos por desenvolver 
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fortemente a capacidade física e mental dos seus atletas. Também possui um aspecto 

social relevante, porque apesar de ser um esporte individual, o trabalho coletivo 

durante os treinos e competições é essencial a evolução do atleta. 

O tênis de mesa também é muito importante na formação do indivíduo perante a 

sociedade, pois possui em sua essência aspectos de disciplina, respeito, colaboração, 

companheirismo e principalmente ética, essenciais ao desenvolvimento das crianças 

e dos jovens. 

Vôlei e Vôlei de Praia: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, 

desenvolver a modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. São 

atividades que estimulam a interação e sociabilidade. A diferença destes esportes em 

relação a outras práticas é o pouco contato físico, pois existe uma rede dividindo os 

dois times. Para as pessoas que não gostam de esportes de contato mais incisivo, 

como no handebol, o vôlei é um ótimo exercício, pois tem uma interação mais 

controlada, e as chances de problemas físicos durante a sua prática podem ser 

menores. São atividades com objetivos muito similares, diferenciando o local das 

atividades e quantidade de jogadores, sendo que o Vôlei é praticado em quadra com 

seis jogadores, e o Vôlei de praia em areia e a quantidade de jogadores podem variar 

de dois a quatro jogadores. 

Vôlei adaptado: Oferecer aulas pratica e teóricas, nas categorias da melhor idade, 

que desenvolvam e melhoria nas condições motoras, melhorando assim a qualidade 

de vida. A terceira idade/ melhor idade, que começa ao redor dos 60 anos é vista e 

tratada como um vasto campo de estudo e possibilidades de praticas desportivas 

específicas para esta fase de vida. O voleibol adaptado para a terceira idade 

atualmente esta sendo um dos esportes mais praticados pelas pessoas de maior 

idade, se destacando e aumentando muito em sua prática. 

Este esporte por ser um jogo coletivo e de pouco contato físico entre os participantes, 

ajuda muito a quem tem problemas de saúde relacionados a flexibilidade, agilidade e 

doenças cardiovasculares. Oferece também menor grau de possibilidade de lesão 

pelo praticante, além de contribuir de modo significativo na sociabilidade dos 

envolvidos. 
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Surf: Oferecer aulas práticas e teóricas, nas categorias de base, desenvolver a 

modalidade com cursos e clinicas, promovendo a integração social. Oferecer 

escolinhas de Surf ao longo de nossas praias, uma modalidade muito propicia a nossa 

região, que tem como beneficio a prática desportiva, regra geral, é benéfica para o 

corpo e para a mente. Um dos desportos muito desejados por parte dos amantes de 

praia é o surf. O surf não foge à regra e tem muitos benefícios para o corpo e para a 

mente, ajuda a esquecer do stress do dia a dia, melhora o equilíbrio, melhora a 

coordenação motora, melhora na agilidade, fortalece a cardiorrespiratório e tônus 

muscular, e mantem as pessoas em contato com a natureza e meio ambiente. 

Locais onde poderão ser executadas as atividades acima descritas: 

C.E. Toninho do Leilão km 216 da SP-55 Chácaras 

Campo do Grêmio Rua Estevão da Costa s/n Centervalle 

Campo do Indaiá Rua Manuel M.Ventura 218 Indaiá 

Campo do SESC R. Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 Rio da Praia 

Campo Independente Av. Aquelino Etabanez Nanni s/n Boraceia 

Centro Praça de Skate Av. Tomé de Souza, 994 - Vila Clais, Bertioga. 

Espaço cidadão R. José Costa, 138 Boraceia 

Ginásio Alberto Alves Av. Manoel da Nóbrega, 273 - Centervalle. 

Cantão do Indaiá Rua Campinho do Capão S/n 

Paço Municipal R. Luís Pereira do Campos, 599 - Centervalle 

Piscina Boraceia R. Prof. Geraldo Rodrigues Montemor, 295 Boraceia. 

Piscina Vista linda Av. Anchieta, 8619 - Jardim Vista Linda. 

Praia de Boraceia Praia de Boraceia. 

Q. Poli Boraceia R. Prof. Geraldo Rodrigues Montemor, 295 Boraceia·. 

Q. Poli Rio da praia Rua Marivaldo Fernandes s/n Rio da Praia. 
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Os locais e modalidades serão definidos de acordo com cronograma oferecido 

pela Diretoria de Esportes 

12. METODOLOGIA 

A duração de cada aula ou oficina deverá ser de, no mínimo, 50 minutos, sendo 

deverão ocorrer de acordo com Detalhamento fornecido pela Secretaria de Esportes 

que definirá a demanda por modalidade e por local. 

Para melhor atender aos munícipes poderão ser compactuadas parcerias com 

entidades como: associações, igrejas, ONGs e afins, visando sempre o melhor 

atendimento ao cidadão. 

Os munícipes participantes nas modalidades prestadas poderão ser apoiados 

financeiramente para as suas participações em campeonatos, cursos ou quaisquer 

outros eventos que beneficiem seu melhor desempenho. 

Todos os cursos/aulas deverão ser ministrados pelos Instrutores/monitores de cada 

modalidade nos locais públicos ou privados, determinados pela Secretaria de Esporte 

à entidade contratada. 

Mensalmente a contratada deverá apresentar planilha das atividades esportivas, com 

as quantidades e características dos alunos que participam do projeto, por atividade 

praticada e os custos incorridos. 

A contratada deverá destinar um valor mensal para o calendário de eventos para cobrir 

despesas tais como: faixas, troféus, camisetas entre outros. 

Os coordenadores da Diretoria de Esporte deverão mensalmente prestar contas das 

atividades que estão sendo desenvolvidas. 

Os instrutores quando do início do projeto deverão apresentar o cronograma das 

atividades que irão desenvolver no período de doze meses, com os participantes do 

projeto. 

Forma genérica de como se processará o trabalho: 
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Desenvolver ações e atividades esportivas gratuitas para crianças, jovens, adultos e 

idosos, oferecendo ainda apresentações, além de cursos, oficinas e palestras e 

também aulas, apresentações, competições, monitoria, oficinas e palestras. 

Através do Termo a ser celebrado, a Entidade parceira deverá ofertar recursos 

humanos qualificados para execução e implantação do plano de trabalho que será 

proposto pela entidade. 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Competirá à Secretaria Municipal responsável pelo Esporte, em conjunto com os 

demais órgãos do poder público, previstos em lei, acompanhar, supervisionar, avaliar 

e fiscalizar a execução dos serviços contratados. 

A OSC parceira apresentará ao Parceiro Público prestação de contas do 

adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos mediante o Termo de Parceria, de acordo com as normas vigentes do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e suas alterações. 

Competirá à Secretaria Municipal Esporte e ao Conselho Municipal do Esporte, nos 

termos do artigo 11 da Lei nº 9790/99, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

objetivos propostos no Plano de Trabalho. 

A Comissão de Avaliação do Termo de Parceria será instituída mediante a publicação 

de uma Portaria editada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e será composta 

obrigatoriamente pelos seguintes membros: 

– 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte; servidor de carreira. 

– 01 (um) representante da Diretoria de Esporte; 

– 01 (um) representante do Conselho Municipal de Esporte; 

– 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito; 

– 01 (um) representante da OSC. 

A Comissão supracitada deverá avaliar as atividades desenvolvidas e dar parecer ao 

Secretário Municipal de Esporte, para que este tenha conhecimento do andamento 
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das atividades e/ou tome providências em relação à inexecução delas, bem como 

autorize os pagamentos. 

Deverá ser designado 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças para analisar a documentação enviada pela entidade, para 

fins de análise da prestação de contas da Entidade. 

A Comissão de Avaliação reunir-se-á, de preferência semestralmente, para avaliação 

do cumprimento das metas e objetivos propostos no Termo de Colaboração. 

14. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 

A OSC deverá implementar nos locais indicados atividades desenvolvidas nos 

períodos de: manhã, tarde e noite, no horário das 9h00 às 21h00 de 2ª a 6ª feira, 

sendo que em períodos de competições, campeonatos, apresentações, poderá haver 

atividades no sábado e domingo. 

A OSC deverá dar condições de trabalho para que as áreas esportiva, administrativa 

e técnica possam desempenhar suas atividades como, mas não somente: 

computador, impressora, linha telefônica e internet, mesas, cadeiras, serviços de 

transporte de pessoas e materiais necessários à consecução das atividades 

esportivas. 

A OSC será responsável por desenvolver e manter as bases de dados e informações 

necessárias ao acompanhamento, aperfeiçoamento e bom desempenho do projeto. 

15. RECURSOS HUMANOS 

As atividades oferecidas deverão contar com recursos humanos para o 

desenvolvimento do Projeto, tais como: 

Auxiliar Administrativo, Atendente, Monitor Esportivo, Recepcionista, Motorista, 

Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção, e outros, através do regime CLT, 

sendo através do processo seletivo por competência de cada cargo. 

Os cargos de instrutores e monitores de modalidades como monitoria esportiva, 

professores, entre outros e os das equipes de apoio poderão, a critério da OSC, ser 

disponibilizados mediante a contratação de serviços de microempreendedores 
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individuais (MEI), observando-se a metodologia e diretrizes fixadas neste termo de 

referência. 

Todos os funções de exijam professores de educação física esportiva deverão seguir 

as normas do CREF – Conselho Regional de Educação Física, salvo as modalidades 

que não são fiscalizadas pela entidade. Em todas as modalidades deverão ser 

seguidas suas normas de conduta. 

Nas atividades baseadas em hora/aula, não poderá haver acréscimo para período 

noturno, fim de semana ou feriado. 

A Entidade Parceira deverá, periodicamente, promover capacitação e reciclagem aos 

seus funcionários e prestadores de serviços. 

As modalidades a serem desenvolvidas devem ser distribuídas por área, conforme 

abaixo indicado, observado o seguinte pessoal mínimo: 

Coordenador Esportivo – CLT 

Monitor de Esportes – Prestador de Serviços 

Motorista – Prestador de Serviços
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16. GASTOS POR FONTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Categoria da Despesa 

Estimativa 
Mensal 

Estimativa 

Anual 

1.Pessoal e Encargos  R$ 29.015,52 R$ 348.186,29 

2. Contabilidade R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

3. Serviços PJ R$ 45.450,00 R$ 545.400,00 

4. Material Esportivo R$ 13.090,83 R$ 157.089,96 

5. Locações e equipamentos/ veículos R$ 3.333,33 R$ 39.999,96 

6.  Combustível R$ 1.166,67 R$ 14.000,00 

7. Comunicação Visual R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

8. Eventos R$ 6.500,00 R$ 78.000,00 

Sub total R$ 102.461,85 R$ 1.242.676,25 
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16.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês Desembolso (R$) Mês Desembolso (R$) 

1° Mês 
 

R$ 102.461,85 7° Mês 
 

R$ 102.461,85 

 
2° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
8° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
3° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
9° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
4° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
10° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
5° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
11° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
6° Mês 

 
R$ 102.461,85 

 
12° Mês 

 
R$ 102.461,85 

Total  
R$ 1.242.676,25 
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17. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contratação de Administrativo, avaliação de curriculum e preparação para contratação para professores.             

Cadastramento dos alunos para os atendimentos nos polos             

Contratação h/h Atletismo, Basquete, Beach Soccer, Beach Tennis, Futsal, Handball, Hidro ginástica, Judô, 
Karate, Muay thai, Natação, Pedestrianismo, Skate, Vôlei e Vôlei de praia. 

            

Serviços com várias modalidades coletivas e individuais sendo distribuídas em polos             

Abertura das modalidades nos ginásios Boracéia e Vista linda              

Desenvolvimento das escolinhas de futebol             

Capacitação e reciclagem aos funcionários e prestadores de serviços             

Reunião periódica com os funcionários e prestadores de serviços             

Relatório das atividades             

Avaliação das Atividades pelos usuários             

Recesso             
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Planejamento das atividades 

Objetivo Ação  Meta 

1. Oferecer atividades esportivas, estimulando 

os usuários a manter uma interação efetiva que 

contribua para o seu desenvolvimento integral; 

A. Competições esportivas com as diversas 

modalidades; 

Condições adequadas para a prática esportiva 
contribuindo para a melhoria das capacidades físicas e 
habilidades motoras; 

B. Incentivo de intercâmbio e competições 

esportivas em outros municípios; 

 

2. Disponibilizar estrutura e condições 

adequadas para a prática esportiva qualidade;  

A. Oferecer qualidades nos serviços e 

equipamentos para o desenvolvimento das 

diversas atividades; 

Condições adequadas para a prática esportiva 
contribuindo para a melhoria das capacidades físicas e 
habilidades motoras; 

3. Desenvolver através dos esportes ações 

transversais com as áreas de Educação, 

Saúde; 

A. Estimular e incentivar os usuários a 

qualificação profissional e educacional; 

Valores sociais desenvolvidos e interação efetiva que 
contribua para formação social e de cidadania; 

B. Desenvolver ações que contribua com o 

bem-estar individual/coletivo e melhora da 

qualidade de vida; 

Melhor da qualidade de vida (autoestima, convívio, 
integração social e saúde); 

4. Contribuir para que o esporte promova a 

inclusão social e que possibilitem a construção 

da autonomia e autoestima; 

A. Atividades esportivas como ferramenta de 

inclusão social e de descentralização; 

Acessos e serviços multiplicados e descentralização 
das atividades esportivas no município; 
 

B. Atividade esportiva que permita a 

construção social desenvolva a autonomia e 

autoestima; 

Melhor qualidade de vida (autoestima, convívio, 
integração social e saúde); 
 

5. Integrar a comunidade através das atividades 

esportivas; 

A. Realização de Torneio esportivos para 

todas as modalidades; 

Condições adequadas para a prática esportiva 
contribuindo para a melhoria das capacidades físicas e 
habilidades motoras; 
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B. Ações educativas que promova a interação 

comunitária; 

Valores sociais desenvolvidos e interação efetiva que 

contribua para formação social e de cidadania; 

6. Criação de uma rede de interação do esporte 

com as organizações da sociedade civil, público 

e privado;  

A. Criar uma Liga de Esportes e promover 

ações em conjunto com os diferentes setores 

da sociedade;  

Acessos e serviços multiplicados e descentralização 
das atividades esportivas no município; 

7. Utilizar o esporte como instrumento de 

fortalecimento de vínculos e convivência 

comunitária;  

A. Atividades socioeducativa; Valores sociais desenvolvidos e interação efetiva que 

contribua para formação social e de cidadania; 

B. Promover oficinas e seminários temáticos; Valores sociais desenvolvidos e interação efetiva que 

contribua para formação social e de cidadania; 

 

Ação Passos 

Estrutura Uniformização para os atletas; 

Comunicação Criação de um canal de comunicação por intermédio das redes sociais para visibilidade das atividades e 

cobertura dos eventos; 
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18. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para a consecução do objeto de parceria com o município, a despesa será suportada 

pelas seguintes dotações orçamentárias nos anos de 2018 e 2019. 

O valor máximo estimado para custear o projeto em tela para um período de 12 (doze) 

meses é de até R$ 1.216.630,00 (um milhão duzentos e dezesseis mil e seiscentos e 

trinta reais), com 12 (doze) parcelas igualitárias de R$ 101.385,83 (cento e um mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

O desembolso será mensal contra relatório das atividades desenvolvidas no período 

e a apresentação dos documentos legais exigidos. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

• Prestar apoio e esclarecimentos necessários à OSC para que seja alcançado 

o objeto deste Termo de Colaboração em toda sua extensão; 

• Repassar os recursos financeiros à OSC, definidos e acordados no Termo de 

Colaboração, de modo que não haja atrasos no cronograma de execução 

orçamentária que coloquem em risco a manutenção das atividades realizadas; 

• Acompanhar, supervisionar e avaliar a execução, devendo notificar à OSC a 

presença de qualquer irregularidade; 

• Indicar à OSC o banco para que seja aberta conta bancária específica para 

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste Termo 

de Parceria; 

• Publicar no Jornal Oficial do município extrato do Termo de Colaboração e de 

seus aditivos; 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

Executar fielmente todas as ações previstas no Plano de Trabalho, zelando pela boa 

qualidade dos serviços prestados; 

Aplicar os recursos financeiros exclusivamente para o cumprimento das metas e 

objetivos propostos no Plano de Trabalho; 
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Facilitar a supervisão e fiscalização pelo Parceiro Público e pelos Conselhos 

Municipais de Políticas Públicas correlatos, permitindo-lhe, inclusive, o 

acompanhamento “inloco” e fornecendo, sempre que solicitadas, as informações e 

documentos relacionados com a execução dos objetivos propostos no Plano de 

Trabalho; 

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas 

do Parceiro Público, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 

Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal, que vier a ser 

necessário e se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à execução 

deste Termo de Colaboração, inclusive, pelos encargos sociais e obrigações 

trabalhistas decorrentes; 

Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência do Plano de 

Trabalho que executar, assim como pelos danos decorrentes da realização do mesmo; 

Indicar, pelo menos, um dirigente responsável pela boa administração e aplicação dos 

recursos recebidos, cujo nome constará do extrato deste Termo de Colaboração a ser 

publicado pelo município; 

Publicar, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste Termo de 

Colaboração, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para 

promover a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, 

eficiência e razoabilidade; 

Movimentar os recursos financeiros, objeto deste Termo de Parceria, em conta 

bancária específica indicada pela Contratante; 

Entregar ao Contratante, até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, sob pena de 

suspensão dos repasses, os seguintes documentos: 

a) Extrato bancário da conta corrente aberta para movimentar os recursos recebidos; 

b) Folha de pagamento do pessoal; 

c) Comprovante de quitação de Encargos Trabalhistas e previdenciários, 

correspondente ao mês anterior; 
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d) Folha diária de comparecimento do pessoal responsável pela execução do Projeto; 

f) Relatório das ações realizadas e cumprimento de metas estipuladas no plano de 

trabalho. 

Consideram-se para fins de comprovação do recolhimento de INSS e FGTS, a GFIP 

(Guia de Recolhimento do FTGS e Informações à Previdência Social) referente à 

competência do mês anterior ao período objeto do repasse, compreendendo todos os 

funcionários contratados para o desenvolvimento das atividades de implantação e 

desenvolvimento do Plano de Trabalho aprovado. 

Os danos causados direta ou indiretamente ao contratante, ou a terceiros, em virtude 

de culpa ou dolo na execução do Termo de Parceria, independente de ocorrerem ou 

não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos, serão de 

responsabilidade do Parceiro Privado. 

As despesas com deslocamento de pessoal para a realização dos Projetos correrão 

por conta da OSC. 

 

 

São Paulo, 26 de março de 2020. 
 

 
 
 
 


