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PL,ANO DE TRABALHO

DI\"DOS CADASTRAIS

2 - DESCRTÇÃO DO PROJETO/OBJETO

MANUTENÇÃO DÀ PROGR.AMAÇÃO ESPORTIVA DE PALMITOS

lrr:rtir':r nrctodôlogia das práticas esportivas, estimular o deseirvolvimento tecnico/tático das modalidades, desenvolver, aprimorar e

cntiquecel os movimentos motores, dessobrindo novos tâlentos no meio esportivo, reafinnando os vâlores éticos. discipliaares. e de

vivência em grupos.

1i

(-) !:p(rrts c r.ura das n:aiores manifestações sociais do novo trilênio, quer em vertente 1údica de enlretenimento e 1azer, ou de alto

i r e;riiir:renlir. coir abrangência em todas as carnadas sociais, alórn, de ser um vetor impofiante paÍa o desenvolvimenlo rnoral, disciplinar e do

esporte municipal, regional e estadual. Alérn de a associação desde 1998 formar atletas que representâm e levam o nome do município para

o urundo inteiro.

3 * CRONOGRAMA DE EXECUÇAO (META, ETAPA OU FASE)

Fü*'"ALIMENTAÇÀO, ALIMENTAÇÀO

INDIVIDUAL ATLETA, ACÂDEMIÀ,

FISTOTERA.PTÁ, MÉOICO,,qmttRAcru,

PRODUTOS PARÂ MANUTENÇÂO AS§O'

COMÕ FAIXÂS, BANNERS,

PUBLlCIDADUrlivulgaçã0, ESPARâDRÁPO§,

P.EDE§, BOLAS, Ttui§, ETC,

F23





Natrüeza da llespesa I r)tal C]ONCEDL,N I h, CONVBNTJN Ib

Codlgc) EspL:c1Íicação

3390

Uniformes, Transportes,
aliraentação, alimentação
individuai atleta, médicos,
fi sioterapeutas, arbitragem,
produtos para manutenção
das atividades,
Publi cidade/dir,ul gação,

bamers ( redes, bolas,
medicamentos, têílis,
faixas, esparadrapos)

87.001).0(") 87.000.00

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)

CONVEhIENTE (CONTRAPARTIDA)

OBS: neste campo pode sçr incluído as ítens sobre bens e sers,iços e equipamentos

5 _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,OO)

CONCEDENTE
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14.500,00 i4.500,00 14.500,00 14.500,00 f .i.500.í.)() 14.500,00
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6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas encaminhada e realizada conforme prevô o edital"

" DECLAR.AÇÃO

i'.ra qualiclacle de representante legal do CONVENENTE, declaro, para fins de prova
junto ao (orgão público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer clébito em moÍâ ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou
Orga:rização da Sociedade Civil da Administração Pública, quem impeça a transferência de

recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano
de trabalho.

Pede deferimento
nA-\/=,Ú A.nry*â I- CONVENETE \

s/PAI,MITOS SC, 1 9.06.2021
Locai e Data

Ii êPROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

ij.1 - Comissão de Avaliaçâo e Monitoramento: §Q A
Palmitos, jlJ _§+J lnàL Assinatura:

8.2 - Gestor: §O Aprovado ( ) Reprovado
Palmitos, !il frfJ WJfussinatura:

8.3 - Conkole Intemo: (>C) Aprovado ( ) Reprovado f\.
Palmitos. -t\zCT ,*nP! Assinatura, ft^:rar- 5" B^ ku-e^-

8.4 -Departamento Jurídico: (Ã) Aprovado ( )
Palmitos, J§ J *OlJ eef_Assinaturat _

$'*o
125

8.5 - Chefe do Poder Executivo: (
Palmitos. lç107 l2á1/ Asr
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