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ANEXO VI

DIRETRIZES PARAELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1. Identificação da Organização éde sociedade Chvil(0sc)

4.1 Dadosda Pessoa Jurídica

- Nome: SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA VASCO BELA VISTA DO SUL

. CPE: 637::781.069-53

CNPJ: 01.00.151/0001-43

:*, Endereço: LOCALIDADE DE BELA VISTA DO SUL

"CEP: 89309-899

Telefone (8): 47-99647-6776. ga

E-mail.institucional: plonimicheliDgmailcom

14.2 Dados do ResponsávelLegal

Nome: PEDRO PILONI NETTO

RG:'2:324.321 :

CPF: 422.473.309-91

Ro Formação: 1º GRAU

"- Endereço:- LOCALIDADE DE BELA VISTA DO SUL S/N - MAFRA SC

CEP: 89309-899 a

Télétoni(8):"47-99647-8776 - ato

E-mail pessoal. |

E-mail institucional: pilonimicheliGQgmail.com
|

1.3Dados do Responsável Técnico pela execução do serviço a ser qualificado:

Nomie:. ANTONIO CARLOS UNGER ,

RG::2:019.249 o Vo “o

Fórinação: 4º GRAU po

Endereço: LOCALIDADE DE BELA VISTA DO SUL S/N MAFRA SC

CEP: 89309-899 ,

Telefone(s): 47-99728-4731

E-mail pessoal:

E-riail institucional..." *:

  



4.4Apresentação da OSG Celebrante

A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA VASCO BELA VISTA DO SUL, foi

fundadaem 29 de outubro de i994, tendo como objetivo proporcionar atividades de

lazer para os jovens e adultos da Comunidade deBela Vista do Sul em-Mafra - SC.

Durante esse periodo o time de futebol da entidade sagrou-se 3 vezes campeão da.

Taca Rio Negro, tendo sido unico time de Mafra convidado para participar daquele

torneio. Tambem sagrou-se 3 vezes campeao do Municipio de Mafra SC, tendo sido

motivo de orgulho para a Comunidade, contando com uma grande galeria de troféus e

taças conquistados ao longo desses anos. Com reunioese treinos semanais, é o ponto

de encontro de crianças & jovens da Comunidade, sendo o unico local disponivel para

âtividadesesportivas e lazer, com importante papel social de proporcionar atividades

aos jovens:“evitando que os: mesmos optem pelo camiriho-das drogas "

2. Caracterização ssocioeconômica da:resião e do serviço a ser qualificado -

2.1 - A SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA VASCO BELA VISTA, esta localizada

na Localidade de-Belá Vistado Sul em Mafra - SC onde esta situada à sua “sede social

e cónta com um câmpo de-futebol. , o

22 = “A entidade atua na Comunidade visando buscar atividades de lazer e

entretenimento para à Comunidade de Bela Vista do Sul, Butia-do Braz e Arredores,

sendona localidade o unico local.onde.os jovens podem sé reunir nosfins de semana

para: áº“pratica de'atividades esportivas:'goln seus familiares. Essas atividades tem por

objetivo proporcionara inserção dos jovens no esporte, afastando.-os das drogas.

23 - O Projeto visa resgatar os valores da Comunidade" de Bela Vista do Sul,

trabalhando com jovens filhos de agricultores locais que durante a Pandemia ficaram

isolados 'em seus lares sem atividades coletivas. As atividades ocorrem sempre nos

finais de semana-: ( sabados e domingos) na sede da Sociedade junto ao campo de

Futebol onde sao atendidos. aproximadamente 30 pessoas entre jovens e adultos.

Ho

4. Descrição do Projeto

  



 

3.1 “REVITALIZAÇÃODA SOCIEDADEVASCODE BELAVISTA

3.2 - Devido a paralisação das atividades: esportivas por contá da Pandemia de

COVID-19 a entidade ficou desistimulada durante o periodo de isolamento. Sendo

assim à Diretoria viu a necessidade de aquisicao de materiais esportivos tais como

uniformes, redes, bolas para continuar as atividades esportivas. Como os recursos são

escassos, torna-se fundamental uma parceria junto a Prefeitura Municipal para que os

jovens da Localidade voltem as atividades esportivas estimulados.

Pora RA pão

3.40bjetivos o

3.4.1 Objetivo Geral

O Objetivo Geraldo Projeto visa resgatar a Auto Estima dosjovens da Comunidade,

resgatando o- Orgulho "que O time de futebol representa'-para.a Comunidade, com

- tantas. conquistas ja realizadas, fazendo com que os jovens voltem-a participar das

atividades esportivas

3.4.2 Objetivos Específicos Pi

- Aquisição de novos uniformes para O timelocal

- Aquisicao de material esportivo para a Associação

- Fazer pinturas e melhoriasna sede” para: acolhimento das pessoas

va

3.5 “Metas
:

- Aquisicao de 25 jogos de-uniformes completos

Posadas

3.6-- Indicadores

- Uniformes adquiridos



Os uniformes adquiridos permitirão 'que atividades desempenhadas pela Associação

ocorrarh de forma mais destacada, dando maior visibilidade nas disputas que a

Associação participar. ,

A Associação representa para a Cominidade o único local que proporciona lazer e

recreação para seus habitantes, tornando-se imprescindível a sua manutenção para O

bem de todos.

3.7 - Metodologia

As empresas ou Organizações são reconhecidas pelas pessoas pela imagem que

passam -- de seus ambientes, colaboradores e atividades realizadas. Hoje com a

globalização e' revolução da internet, onde fotos sao transmitidas em questão de

segundospara outros paises, torna-seimprescindível a Organização manter uma boa

imágém.- Diante deste contexto e visando! ampliar o seu número de participantes nos

seus treinos epromoções como almoços, torneios e eventos diversos , a Sociedade

EsportivaVasco de Bela Vista concentra esforços para manter em boa ordem sua sede,

Campo de Futebol e demais dependencias, visando proporcionar um espaço

aconchegante e seguro para os visitantes e participantes. Tambem para manter a

imagem do time nas disputas de torneios e campeonatos, a entidade busca atraves de

pfomidçoes; doaçoes e subvenções arrecadar fundos paraaquisicao de uniformes de

seusatetas. Co o

e ' , np

3.8 - Prazo de Execução do Projeto é!

- 60dias apos a- assinatura -do termo de cooperação.

3.9- Impacto Social Esperado

O Projeto proporcionará a Associação que a mesma seja Revitalizada, com a aquisicao

denovos uniformes, permitindo sua continuidade e cumprindo com seu papelsocial de

proporcionar atividades de lazer e integração com a Comunidade local. Quando o

jovemnao, dispoe de locais onde possa exercer um convivio social adequado torna-se

mais suscetível a ingressar no mundo das drogas.

Sendo. assim o jovem se sente mais seguro eacolhido na sua comunidade, realizando

atividades que ajudam

a

criar um ambiente sadio para sua formação.

 



3.10 - Processo de Monitoramento e Avaliação

-Ã prestaçao de contas dos recursos recebidos sera feita comàs devidas notas fiscais

que comprovam a aquisicao dos materiais propostos pelo Projeto.

3.11 - Recursos Físicos

- A Sociedade dispoe de uma sede social na Localidade de Bela Vista doSul em Mafra

- SC, composta de uma. área construida de 100,00 m2 e um Campo de Futebol

Oficial. 4.

3.12 -Recursos Humanos
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so
- Elevacão dos preços dos uniformes orgados em decorrência dainflacao do periodo.

“2. RecursosFinanceiros

- 4.1- Os tecúrsos para o Projeto serão advindos de Parceria junto a Prefeitura Municipal

de Mafra - SC

4.2 Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria

fa
peropro

 



ORÇAMENTO
 

 

  
  
   

 

 

  

 

 

      
 

"4.3Crônograma de desembolso:

Descrição eç

CAMISETAS 25 WU 40,00 1.000,00

CALÇÃO 25 25,00 625,00

MEIOES 25 15,00 375,00

— TOTAL - - 2.000,00
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TOTAL R$ 2.000,00



4.4 Prestação de Contas:

- A Prestação de Contas será realizada observando a boa e regular aplicação dos

recursos conforme previsto no plano de trabalho. A Organização de Sociedade Civil se

compromete a ter toda a documentação comprobatoria ( via original e cópia ) da

aplicação dos recursos.

5. Nomeação do Gestor da Parceria

A OSC nomeia ANTONIO CARLOS UNGER, RG 2.019.249 e CPF 637.701.069-53

para responder pela parceria junto à celebrante, ao Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina e demais órgãos de controle.

Mafra/SC, 27 de JUNHO de 2022.

it es OggY
ANTONIO CARLOÉUNGER

ÉGICO
PEDRO PILONI NETTO

 


