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ANEXO I 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 
 

A – FICHA CADASTRAL e VALOR DA PROPOSTA 
 

1. CADASTRO DA ENTIDADE 

A) NOME  

INSTITUTO ASPA - Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube 

B) CNPJ  

02.939.917/0001-81 

C) LOGRADOURO  

Rua Jonas Alcântara Vilhena 

D) Nº.  

651 

E) BAIRRO  

Vila Formosa 

F) DATA DE EMISSÃO DO CNPJ  

14/10/1998 

G) MUNICÍPIO  

FRANCA 

H) CEP  

14.401-031 

K) DDD  

(16) 

L) TELEFONE (S)  

37214431 

M) FAX  

37214431 

N) E-MAIL  

aspafranca@netsite.com.br 

O) SITE  

www.aspafranca.com.br 

 
2. DIRIGENTE REPRESENTANTE LEGAL 
A) NOME  
José Marcelo Tasso Dermínio 

B) CPF Nº  
336.291.998-79 

C) RG Nº.  

40.728.940-9 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  
SSP/SP 

E) CARGO OU FUNÇÃO  

Presidente 

F) DURAÇÃO MANDATO 
2 anos  

                               G) DATA DA POSSE 
                               21/11/2016 

H) LOGRADOURO 

Rua Acácio de Lima 

I) Nº.  
451 

J) BAIRRO  
Chácara Santo Antônio 

K) MUNICÍPIO  
Franca 

L) DDD - FONE FIXO 
(16)  3701-8244 

M) DDD - CELULAR  
(16) 99965-6638 

N) FAX  

O) E-MAIL  
jderminio@gmail.com 

 
2. VALOR DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 
R$ 154.966,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais). 
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B – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
1. TÍTULO DO PROJETO 
Desenvolvimento de Talentos 

 
2. OBJETO DA PARCERIA 
 

2.1 Objeto: 

Montagem de equipes de treinamentos na área de Formação Esportiva para representar a cidade 

de Franca em competições, oportunizando a formação e revelação de jovens atletas para o alto 

rendimento no futuro. 

 

2.2 Objetivo Geral: 

Promover o basquetebol e o incentivo ao esporte, mediante treinamento com metodologia de 

excelência comprovada, buscando revelar novos talentos nesta modalidade e desenvolver aspectos 

físicos, técnicos, psicológicos e estimular os valores do esporte. 

 

2.3 Objetivo Específico: 

Atender de forma gratuita atletas entre 10 e 14 anos na modalidade basquetebol, atletas esses 

participantes dos projetos do Instituto ASPA, utilizando a metodologia da entidade que já revelou                                  

inúmeros atletas a diversos clubes profissionais, nacionais e internacionais. 

Representar Franca em competições oficiais e revelar talentos no futuro para a equipe adulta do 

Franca Basquetebol Clube. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE 
  
  O Instituto ASPA - fundado em data de 14 de Outubro de 1998 é uma associação de direito privado, 

constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos. Apesar de seu caráter primordial de 

formação cidadã, durante os seus mais de dezenove anos de existência, o Instituto ASPA se tornou 

um dos principais formadores de atletas na modalidade Basquetebol no Brasil. 
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O Instituto ASPA conquistou em todos estes anos inúmeros títulos de abrangência regional, estadual 

e até mesmo nacional e cede um vasto número de jovens para representar as categorias menores das 

Seleções Paulistas e Brasileiras. Atualmente mais da metade do elenco da equipe adulta do Franca 

Basquetebol Clube foram revelados e tiveram a base de sua formação em nossas equipes. 

Projeto Desenvolvimento de Talentos surgiu como uma oportunidade de prática esportiva para a 

população em geral, em especial, a classe estudantil do município. A prática esportiva educacional 

e orientada pode produzir resultados significantes e diversas possibilidades para determinadas 

comunidades. 

 

As ações aqui elencadas visam à implementação de projetos esportivos educacionais e sociais a 

serem desenvolvidos nas dependências do município, sejam pelas praças esportivas ou 

estabelecimentos regulares de ensino. 

 

Em seu conteúdo estão delineados os objetivos, metas, metodologias, estratégias de ação, bem 

como, recursos físicos, humanos e financeiros. Todas as ações descritas são propostas pelo Instituto 

ASPA. 

 

O desenvolvimento desta proposta está diretamente ligado às Diretrizes dos Direitos Fundamentais 

da Criança e do Adolescente, aos fundamentos do esporte Educacional e do desporto. 

 

 
4. PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 
A) INÍCIO: Abril de 2018 9 meses 

 

 

 
5. PÚBLICO ALVO 
 

5.1 – Direto: 

Os indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto serão 75 (setenta e cinco) crianças e 

adolescentes do gênero masculino, com idade entre 10 e 14 anos das 3 categorias de competição 

(sub12, sub13 e sub14). 
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5.2 – Indireto: 

Indiretamente, pretende-se que os atletas reproduzam os conhecimentos adquiridos para 

aproximadamente 2.000 alunos, através das nossas ações nas escolas da rede municipal através do 

projeto Basquete Educação. 

E mais outros 400 alunos do Basquete.com através da interação que acontecerá através dos Festivais 

de Basquete ASPA. 

Totalizando um número de 2.400 beneficiários indiretos 

 
 
 
 
 
 

 
6. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A) NOME DO LOCAL E O QUE SERÁ DESENVOLVIDO  
1. Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes (Pedrocão) 

2. CECAP – Ginásio de Esportes Pestalozzi  
B) LOGRADOURO  
1. Rua dos Pracinhas 

2. Rua José Marquês García 

 
C) Nº.  
1. 538 

2. 197 

 

D) BAIRRO  
1. Residencial Paraíso 

2. Cidade Nova 

 

E) COMPLEMENTO  
1. Franca - SP, 14403-160 

2. Franca - SP, 14401-080 

 

 

 
7. METODOLOGIA DA FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

Apresentação da Proposta 

 

Conforme pode se verificar pela finalidade do projeto e metodologia desenvolvida, retratadas 

também nos conteúdo a serem aplicados, as atividades seguirão um padrão pedagógico 

especialmente desenvolvido para o treinamento de atletas de Formação Esportiva da modalidade 

basquetebol masculino. 
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Os materiais didáticos de suporte também trazem elementos que buscam o desenvolvimento das 

habilidades intelectuais e cognitivas, aumento da capacidade de concentração, criatividade, 

autonomia e autocontrole por parte do atleta, concentrando esforços para formação de um estilo de 

jogo coletivo. Visando sempre alcançar os objetivos de forma progressiva e continuada, com suporte 

de instrumentos de avaliação que permitam monitorar os resultados alcançados e a efetividade dos 

conteúdos desenvolvidos. Toda a atividade do Projeto Desenvolvimento de Talentos será pautada e 

ajustada conforme planejamento em função da periodização dos trabalhos.  

O projeto Desenvolvimento de Talentos será subdividido em 03 (três) categorias, respeitados os 

fatores físicos e cronológicos de cada atleta. As categorias menores (Sub12 e Sub13) marcam os 

primeiros contatos dos atletas com o esporte competição de rendimento, com idade entre 10 e 13 

anos, para a estimulação da prática da modalidade basquetebol. A aprendizagem dos fundamentos 

e o desenvolvimento das capacidades se darão de maneira recreativa e progressiva, por meio de 

jogos com alterações nas regras, e nos objetivos, adaptando-os à realidade, e às necessidades dos 

atletas, observando a disponibilidade dos recursos materiais e humanos. 

Os jogos reduzidos, pré-desportivos e as brincadeiras adaptadas serão utilizados como facilitadores 

do ensino, pois possibilitam adequar as atividades à vivência motora dos atletas. Proporciona-se, 

assim, maior motivação na prática, facilitando o aprendizado, envolvendo um grande número de 

participantes. A pretensão, nessa fase do processo, não é levar somente em conta níveis físico e 

técnico-tático, mas propiciar a aprendizagem das regras básicas do jogo, bem como utilizá-lo como 

alternativa educacional, integrando e desenvolvendo o gosto dos participantes pelo jogo de 

basquetebol. A categoria Sub14 no processo de desenvolvimento contemplará os atletas com até 14 

anos de idade o que corresponderá à aprendizagem dos fundamentos de: finalizações, arremessos, 

ao rebote ofensivo e defensivo associados aos conceitos técnicos e táticos da filosofia de trabalho 

do Instituto ASPA.  

As palestras e aulas teóricas serão desenvolvidas num formato democrático, permitindo a interação 

dos atletas e dos treinadores, por meio de debates e perguntas diretas, colaborando com uma 

interação dinâmica. Acreditamos que o intercâmbio do conhecimento se dá pelas duas vias, 

orientador-orientado e orientado-orientador, e as experiências locais são fundamentais para o 

desenvolvimento de um basquetebol consistente com falhas diminutas. 

Todos os atletas serão submetidos a testes anamnésicos e avaliações físicas no início das atividades 

com o apoio da equipe técnica da UNIFRAN, (parceria da entidade com a instituição de ensino) a 
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fim de mensurar seus desenvolvimentos. No decurso do projeto serão recolhidos as informações em 

uma base de dados e será realizado um acompanhamento constante do atleta no decorrer do tempo, 

inclusive com orientações profissionais, caso seja necessário. As atividades serão desenvolvidas no 

Ginásio de esportes do Pestalozzi e também no Ginásio Pedrocão. 

Os treinamentos serão ministrados por profissionais multidisciplinares capacitados pelo Instituto 

ASPA, através de reuniões pedagógicas semanais e clínicas periódicas mensais de aprimoramento 

e desenvolvimento técnico. 

Ao fim desse período, os resultados destas avaliações dos atletas e profissionais serão recolhidos 

em uma base de dados e será realizado um acompanhamento constante no decorrer do tempo, 

inclusive com orientações de profissionais, caso seja necessário. Antes de atletas, o projeto. 

Desenvolvimento de Talentos será responsável por formar cidadãos através dos valores aplicados 

ao esporte. 

 

1º MÊS: FASE – I  

Contratação de todo RH: Coordenador, Técnicos, Auxiliares Técnicos, Auxiliar Administrativo; 

Inscrição dos atletas e comissões técnicas na FPB/ LRB: pagamento anuidade, taxas federativas, 

carteirinhas; 

Compras de: material esportivo e uniforme; 

Treinamentos; 

 

2º MÊS: FASE – II  

Avaliações físicas dos atletas (anamnese); 

Clínica de aprimoramento técnico – Módulo 1; 

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 1 

Reunião de pais; 

Treinamentos e jogos amistosos; 

 

3º MÊS: FASE – III  

Avaliações laboratoriais; 

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 2 

ASPA Cidadão – Etapa 1 
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1º Festival de Basquete ASPA;  

Treinamentos, jogos e torneios; 

 

4º MÊS: FASE – IV 

Clínica de aprimoramento técnico – Módulo 2; 

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 3 

Reunião de pais; 

Treinamentos, jogos e torneios; 

 

5º MÊS: FASE – V  

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 4 

ASPA Cidadão – Etapa 2 

2º Festival de Basquete ASPA;  

Treinamentos, jogos e torneios; 

Férias escolares e recesso de 15 dias dos treinamentos; 

 

6º MÊS: FASE – VI 

Clínica de aprimoramento técnico – Módulo 3; 

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 5 

Reunião de pais; 

Treinamentos, jogos e torneios; 

 

7º MÊS: FASE – VII  

Basquete Educação – (Secretaria de Educação) – Etapa 6 

ASPA Cidadão – Etapa 3 

3º Festival de Basquete ASPA;  

Treinamentos, jogos e torneios; 

Participação desfile de 7 de setembro; 

 

8º MÊS: FASE – VIII 

Treinamentos, jogos e torneios; 
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9º MÊS: FASE – IX  

4º Festival de Basquete ASPA (encerramento);  

Treinamentos, jogos e torneios; 

 

 

Os treinamentos serão divididos em módulos, abordando os seguintes aspectos do jogo: 

- Planejamento e Periodização dos Treinamentos e Competições; 

- Trabalho de Desenvolvimento e Coordenação Motriz; 

- Fundamentos Individuais (Técnica Individual); 

- Fundamentos Coletivos (Tática Individual e coletiva); 

- Sistemas Ofensivos; 

- Sistemas Defensivos; 

- Contra-ataque e Transição Ofensiva; 

- Transição Defensiva; 

- Vantagens e desvantagens numéricas (ataque e defesa); 

 

 

Seleção dos atletas: 

 

Os atletas participantes serão escolhidos por meio de seletivas abertas, em que serão observadas as 

suas capacidades técnicas, táticas e físicas comprovadas, por meio de avaliações de todo corpo 

técnico do Instituto ASPA. 

Os técnicos das categorias (sub 12, sub13, sub 14), serão responsáveis por visitas técnicas aos 

projetos sociais em parceria com a Prefeitura Municipal: Basquete.com – ano 3 (4 núcleos – Ginásio 

Aeroporto, Ginásio Leporace, Quadras Externas Pedrocão e Interacional Sports), além destes locais 

serão observados também os 200 alunos do projeto Ídolo Social do Instituto Anderson Varejão 

(projeto este que tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Franca)  e escolas municipais para 

detectar potencias talentos e alinhamento de metodologia.  
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Equipe Técnica: 

 

Cada categoria ficará sob responsabilidade de um treinador contratado para dirigir treinamentos e 

jogos sempre sob orientação do Coordenador Projeto e com apoio do auxiliar técnico que também 

ficará responsável pela logística de jogos e treinamentos.  

 

Técnicos/Treinadores de Basquetebol 

Para o fiel e bom andamento do projeto será necessária a contratação de 3 (três) profissionais 

especializados, com comprovada habilidade no ensino do basquetebol. A quantidade proposta segue 

justificada, conforme grade de programação das atividades.  

Além das atividades práticas (8h/sem), também serão despendidos tempos no planejamento semanal 

das atividades e organização dos treinamentos (3h/sem), reuniões com pais (2h/men), capacitação 

técnica mensal (8h/men), visita e acompanhamento nos projetos sociais onde estes profissionais 

terão responsabilidades na preparação dos professores e estagiários (6h/sem), participação nas ações 

do Basquete Educação (8h/men), e nas ações do projeto ASPA Cidadão (8h/men), responsáveis pela 

organização dos Festivais de Basquete ASPA (8h/men), jogos e viagens (12h/men). 

Quantidade: 3 (três) Técnicos/Treinadores de Basquetebol. 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Remuneração: R$ 1.250,00 

 

 

Auxiliares Técnicos 

Os Auxiliares Técnicos contratados pela instituição auxiliarão o trabalho em conjunto com os 

Treinadores também contratados, com habilidade e conhecimento desenvolvidos da prática do 

basquetebol. Serão contratados 2 (dois) auxiliares para acompanhar todas as atividades supra citadas 

Quantidade: 2 (dois) Técnicos/Treinadores de Basquetebol. 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Remuneração: R$ 1.250,00 

. 

 

RESUMO DE ATENDIMENTO: 
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Locais das atividades: 

Os treinamentos serão desenvolvidos em 2 locais: 

 

1. Ginásio Municipal de Esportes “Pedro Morilla Fuentes” Pedrocão; 

2. CECAP –Ginásio de Esportes Pestalozzi 

 

Descritivo das atividades: 

Os treinamentos serão realizados nas dependências dos locais citados acima, e as categorias terão 

os treinamentos distribuídos em duas horas quatro vezes por semana cada, além de jogos oficiais, 

amistosos, festivais e torneios promovidos pela LRB (Liga Regional Basquetebol) e FPB (Federação 

Paulista Basketball). 

 

 

Grade horária: Turmas: 

 

Grade/Carga Horária - Programação 

Os treinamentos para cada uma das categorias terão a duração de 8 (oito) horas semanais, divididas 

em 4 (quatro) dias de treino; 

 

 

Caso haja necessidade de ajuste de horário, será realizado todo um processo de adequação. 
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Cada turma deverá ser composta por 25 (vinte e cinco) atletas, o que totalizam 75 (setenta e cinco) 

atletas beneficiados. 

 

 

Calendário de participação em eventos: 

 

As competições que participaremos estão vinculadas: 

FPB (Federação Paulista Basketball); 

LRB (Liga Regional Basquetebol); 

CBC (Cômite Brasileiro de Clubes); 

 

 

 

Obs: Até o momento da apresentação da proposta, não foi informado oficialmente pelas entidades 

acima mencionadas uma tabela oficial de: competições, torneios e jogos, mas assim que forem 

publicadas estaremos encaminhando a FEAC o regulamento técnico destas competições, assim 

como a tabela de jogos oficiais publicadas pelas mesmas para comprovação das despesas de: taxas 

federativas, taxas de arbitragens, despesas de transportes (viagens), despesas de alimentação e outras 

despesas gerais pertinentes às competições. 

 

 

Números Gerais do Projeto: 

 

03 Técnicos/Treinadores 

02 Auxiliares Técnicos 

75 Atletas Atendidos 
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Coordenação das Atividades (organograma) 

 

Cada equipe ficará sob responsabilidade de 1 (um) Treinador e 1 (um) Auxiliar Técnico, sempre sob 

orientação do Coordenador do Projeto; 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO: 

 

Conforme pode se verificar pela finalidade do projeto e metodologia desenvolvida, retratadas 

também nos conteúdos a serem aplicados, os treinamentos seguirão um padrão didático 

especialmente desenvolvido para a competição e o alto rendimento do basquetebol. 

Os materiais didáticos de suporte também trazem elementos que buscam o desenvolvimento das 

habilidades intelectuais e cognitivas, aumento a capacidade de concentração, criatividade, 

autonomia e autocontrole por parte dos atletas. Visando sempre alcançar os objetivos de forma 

progressiva e continuada, com suporte de instrumentos de avaliação que permitam monitorar os 

resultados alcançados e a efetividade dos conteúdos desenvolvidos. 

 

ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL: 

O projeto, em seu aspecto prático será desenvolvido nos Ginásios: Pedrocão e CECAP Pestalozzi, 

complexos esportivos estes totalmente aptos a se desenvolver a modalidade basquetebol de alto 

rendimento. Serão necessários para a execução do projeto os seguintes materiais esportivos: 12 

(doze) bolas de basquetebol tamanho oficial; 12 (doze) bolas de basquetebol tamanho mirim; 03 

(três) bombas de ar sendo uma para cada categoria; 20 (vinte) cones; 25 (vinte e cinco) colchonetes; 

4 (quatro) escadas de agilidade; 6 (seis) apitos para treinadores; 10 (dez) pranchetas;  

 

 
8. AÇÕES 
 

Etapa I - Atividades Fim 

  

1. RECURSOS HUMANOS  
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1.1. Técnicos/Treinadores de Basquetebol 

Para o fiel e bom andamento do projeto será necessária a contratação de 3 (três) profissionais 

especializados, com comprovada habilidade no ensino do basquetebol. A quantidade proposta segue 

justificada, conforme grade de programação das atividades.  

Além das atividades práticas (8h/sem), também serão despendidos tempos no planejamento semanal 

das atividades e organização dos treinamentos (3h/sem), reuniões com pais (2h/men), capacitação 

técnica mensal (8h/men), visita e acompanhamento nos projetos sociais onde estes profissionais 

terão responsabilidades na preparação dos professores e estagiários (6h/sem), participação nas ações 

do Basquete Educação (8h/men), e nas ações do projeto ASPA Cidadão (8h/men), responsáveis pela 

organização dos Festivais de Basquete ASPA (8h/men), jogos e viagens (12h/men). 

Quantidade: 3 (três) Técnicos/Treinadores de Basquetebol. 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Remuneração: R$ 1.250,00 

 

 

1.2. Auxiliares Técnicos 

Os Auxiliares Técnicos contratados pela instituição auxiliarão o trabalho em conjunto com os 

Treinadores também contratados, com habilidade e conhecimento desenvolvidos da prática do 

basquetebol. Serão contratados 2 (dois) auxiliares para acompanhar todas as atividades supra citadas 

Quantidade: 2 (dois) Técnicos/Treinadores de Basquetebol. 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Remuneração: R$ 1.250,00 

 

Justificativa: Contratação da equipe se faz necessária para execução do projeto em seus 

treinos e planejamentos e salários (Técnicos) de acordo com orientação comissão. 

 

 

  

2.UNIFORMES 

  



 INSTITUTO ASPA 

Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube 
CNPJ: 02.939.917/0001-81 - Fundada em 14 de Outubro de 1.998 

Utilidade Pública do Município - Lei nº 6867 do dia 03/07/07 

Rua Jonas Alcântara Vilhena, 651. Vila Formosa. CEP: 14.401-031. 
FONE/FAX: (16) 3721-4431       aspafranca@netsite.com 

 

2.1. Uniformes Treino dupla face (camiseta e bermuda) 

Quantidades = 75 conjuntos 

 

2.2.Uniformes Jogo dupla face (camiseta e bermuda)  

Quantidades = 75 conjuntos 

 

2.3.Camisa polo C.T (STAFF) 

Quantidades = 50 conjuntos 

 

2.4.Bermuda CT (STAFF) 

Quantidades = 25 conjuntos 

 

JUSTIFICATIVA: Uniforme se faz necessário, pois é obrigatoriedade para participação em 

torneios e uma melhor identificação dos atletas e staff. Seus valores, feitos cotação prévia e 

dentro do preço de mercado. 

 

 

3.MATERIAL ESPORTIVO  

 

3.1.Bolas de basquetebol oficial 7.5  

Quantidade: 12 unidades 

  

3.2.Bolas de basquetebol mirim 5.7  

Quantidade: 12 unidades 

 

3.3.Bombas de Ar  

Quantidade: 03 

 

3.4.Cones  

Quantidade: 20 
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3.5.Colchonetes 

Quantidade: 25 unidades 

 

3.6.Escada de agilidade  

Quantidade: 04 

 

3.7.Apito 

Quantidade: 06 unidades 

 

3.8.Pranchetas  

Quantidade: 10 unidades 

 

Justificativa: Material necessário para equipes treinarem no seu dia a dia. Vale ressaltar que 

a dois tamanhos de bolas, pois as equipes sub-12 e sub-13 jogam com a bola oficial mirim e a 

equipe sub-14 com bola oficial adulta. Seus valores, feitos cotação prévia e dentro do preço de 

mercado. 

 

 

4.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL  

 

4.1. Aluguel Sede  

Sede administrativa da entidade 

 

 

Justificativa: Aluguel do escritório para manutenção e realização das atividades 

administrativas. 

 

 

 

Etapa II - Despesas Administrativas 
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1. SERVIÇOS DE TERCEIROS  

 

1.1.Telecomunicação (celular) 

Telefone celular para manutenção atividades 

Justificativa: Para utilização nas atividades diárias da entidade. 

 

 

1.2.Material de Divulgação 

Material de identidade visual do projeto 

Justificativa: Para identificação do projeto e divulgação da parceria e valor de acordo com 

orçamento atual e preço de mercado. 

Sendo confecção de Banners (formato 0,90 x 1,20), Faixas (formato 0,70 x 3,30), Bacdrop 

(formato 4,00 x 3,00). 

 

1.3. Material de Escritório 

Material de papelaria e informática para manutenção das atividades 

Justificativa: Para manutenção das atividades administrativas e controles. 

 

2.TAXAS DE ANUIDADE, FEDERATIVAS, ARBITRAGEM, CARTEIRINHA, 

ALIMENTAÇÀO E TRANSPORTE 

 

 

2.1. Taxa anuidade 

Taxa para participação nos torneios organizados pela Federação Paulista de Basketball 

Justificativa: Taxa obrigatória para participação e paga a cada ano. 

 

2.2.Carteirinha da liga 

Carteirinha de identificação de todos os atletas feita pela Federação Paulista de Basketball 

Justificativa: Para identificação do atleta e obrigatório para participação nos jogos. 

 

2.3.Taxa Federativa 
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Taxa obrigatória paga a Federação Paulista de Basketball 

Justificativa: Taxa obrigatória para participação e paga a cada ano. 

 

2.4.Taxas de Arbitragem 

Taxa obrigatória paga quando a equipe joga em Franca 

Justificativa: Taxa obrigatória quando partida realizada em Franca 

 

2.5.Alimentação em viagens competições 

Pagamento refeição aos atletas e técnicos quando jogam fora de Franca 

Justificativa: Pagamento de refeição quando as partidas forem fora de Franca, levando em 

consideração as glosas feitas pela comissão de análise da FEAC, apresentamos as quantidades 

das refeições das 3 categorias (sub12, sub13, e sub14) da 1ª fase de classificação dos Jogos da 

Liga Regional de Basquetebol.  Com ressalva que nas demais fases classificatórias as 

quantidades de refeições ficam comprometidas. 

 

2.6.Transporte 

Transporte pago aos atletas e técnicos quando jogam fora de Franca 

Justificativa: Pagamento transporte quando partida realizada fora do município de Franca e 

nos eventos locais de deslocamentos internos das equipes (sub12, sub13 e sub14) do projeto 

Basquete Educação. Também vale lembrar que devido as glosas realizadas pela comissão de 

analises da FEAC, com ressalva que caso as equipes avancem na competição encontraremos 

dificuldade financeira para completarmos todas as viagens da proposta de competições 

apresentadas. 

 
 

 

 

 

 
9. METAS 
 

9.1. METAS QUALITATIVAS: 

 

Meta 1: Cidade de Franca ser referência no Brasil na modalidade basquetebol  
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Indicador: Participação em competições de nível estadual e nacional 

Instrumentos de verificação: Relatório de atividades desenvolvidas e fotos 

 

Meta 2: Aprimorar técnicas e táticas, individuais e coletivas dos participantes do projeto  

Indicador: Participação dos treinamentos com equipe técnica 

Instrumentos de verificação: Filmagens, fotos e planilhas de controle 

 

Meta 3: Realizar palestras com os temas complementares ao esporte: prevenção à utilização de 

drogas lícitas e ilícitas, dopping, psicologia esportiva, dicas de nutrição esportiva. 

Indicador: Realização de palestras com profissionais convidados  

Instrumentos de verificação: Fotografias e filmagens 

 

Meta 4: Formar e revelar novos atletas, projetando-os no cenário nacional de basquetebol  

Indicador: Maior intercâmbio de jogos e torneios oficiais e amistosos 

Instrumentos de verificação: Súmula de jogos e registros de fotos 

 

 

 

9.2. METAS QUANTITATIVAS: 

 

Meta 1: Realizar treinamentos de alto rendimento durante 09 (nove) meses. 

Indicador: Programação com datas e locais de execução 

Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens. Relatórios dos profissionais 

contratados 

 

Meta 2: Atender 75 (setenta e cinco) atletas em três faixas etárias, sub 12, sub 13 e sub 14. 

Indicador: Seleção e frequência nas atividades 

Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens 

 

Meta 3: Capacitar 6 (seis) profissionais na área de treinamento especializado em basquetebol, 3 

(treinadores) e 3 (auxiliares técnicos)  
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Indicador: Dados estatísticos do projeto 

Instrumentos de verificação: Planilhas de controle. Fotos. Filmagens. Relatório dos instrutores. 

Contratos com os profissionais 

 

 
10. VALOR DO PROJETO 
A) R$ 154.966,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais). 

 

 

 

 

 
11. PREVISÃO DAS RECEITAS / FONTES DE RECURSOS 
 
11.1 Outras receitas e apoios, economicamente mensuráveis, para a execução do projeto:  

 Recursos Públicos Municipais 154.966,00 

 Recursos Públicos Estaduais / Federais 00,00 

 Recursos Próprios  00,00 

 Outros recursos 0,00 

 Receitas previstas 0,00 

 TOTAL GERAL R$ 154.966,00 

- 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 
 
Em Anexo. 

 
13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Em anexo. 

 
 

14. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
5.1 – Definir parâmetros a serem utilizados para avaliação do cumprimento das metas 

 

Relatórios, sumulas, fotos e lista de chamadas. 
 

 
15. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DO OBJETO 
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A entidade já realiza trabalho de formação e revelação de atletas na modalidade basquetebol 
e representa o município de Franca nas competições regionais, estaduais e nacionais desde o 
ano de 1998, ou seja, 20 anos, e tem a parceria com a administração municipal há 
aproximadamente 10 anos. 
 
Além das equipes de competição o INSTITUTO ASPA realiza projeto de inclusão social via Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte – LPIE e em 2018, indo para seu quarto ano de execução com 
atendimento a 320 alunos (as) com idade de 09 a 15 anos. 
 
Em anexo clippin/relatório do ultimo 12 meses e contratos. 

 
 
 
 
 

16. GESTOR DO PROJETO 
A) NOME  

Jamil Marcelo Gonçalves Costa 

B) CREF/ SP Nº  

001868 G/SP 

C) RG Nº.  

11.637.954-6 

D) ÓRGÃO EXPEDIDOR  

SSP / SP 

E) CPF 

071.684.848-18 

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: 

- SESI Franca - Professor de vivências esportivas (2011 – atual) 

- ASPA Franca - Coordenador técnico (2010 –atual) 

- Clinica Francana de Basketball – Professor, técnico e coordenador (1989 – 2009) 
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