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Centro Administrativo Arthur Pedro ilüller
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. DADOS CADASTRAIS E CÂRACTERíSTICAS DA OSC

Nome da Entidade:
SERC VASCO DA GAMA
Endereço:RUA CAIRU, 79
Município:PORTAO
Conta Bancária: 33978.1

C. N. P.J

U.F.RS
Banco:
SICREDI

:01.578. 102/0001-s 1

C.E.P:93180000 FONE:51999491088

Agência: 0101

Data de consütuição da OSC

Nome do Responsável:
CARLOS ANTONIO DA SILVA

:.

P.

F.s3170326015

Período do mandato:
c.t.
Cargo: VICE
2AL9l2O2A
Óteão Expedidor:
PRESIDENTE
Endereço: RUA CURUMIM, 315
c.E.P 93180-000
Caracterização da OSC:
Finalidade: Treinamento
esportivo de crianças e jovens
Histórico e área de atuação da OSC - Escolinha de treinamento esportivo
2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do P§eto/Aüvidade: Ajuda de custos para treinamento
esportivo de crianças e jovens
Objeüvo geral: treinamento esportivo de crianças e jovens
Público alvo: crianças e jovens de 10 a 19 anos
Objeto da parceria:
Descrição da realidade:
lmpacto socia! esperado: ürar das ruas jovens e crianças com â
práüca do esporte incentivando com participação em
campeonatos.

Prazo de

Execução:2020
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3. CRONOGRAMA DE EXECUçAO DE METAS

Etapa/

Metas

Especificação

Fase

2020

lndicador Físico
Unidade Quantidade

Ajuda para escolinha

2020

1,

1

Duracão
lnício Término

2020

2020

4. PLANO DE APLTCAçÃO OOS RECURSOS FTNANCETROS (Rs1,00)
Quanüdade

Descrição

Valor mensal

Valor anual

L0

MESES

600,00

6.000,00

Total geral

6.000,00

s. DESCRTçÃO OnS AçÕES JUNTAMENTE COM AS DESPESAS

Meta
AçÕES/ DESPESAS:

-

participação copa cidade yerde
Gastos com transporte, inscrição e lanche para 3 categorias
Fevereiro * inicia treinamentos meio tumo
Gastos com materiais de treino, bolas, redes e manutenção do carnpo (corte de grama)
Março - retorno dos treinos em 2 furnos, manhã e tarde, inicio da preparação das
categorias paÍa a copa Súicampe.
Gastos com materiais de treino, lanches e transportes para jogos zulicampe.
Abril, Maio e Junho - gastos com mercado e gráfica para Vispada com fins de
arrecadar fundos para fardamentos e kits de treino para atletas, gastos com
manutenção do campo em função das chuvas.Gastos com transportes para sulicampe
e lanche para atletas.
Julho - gastos com transporte e lanches para participação em tomeios na serra
gaúcha, como também hansportes para copa sulicampe das 3 categorias
Àgosto e setembro - compra de materiais para treino, corte de grama, manutenção de
campo, lanche para atletas, transporte copa sulicampeOutubro e Novembro - inicio das oitavas de final da copa sulicampe, gastos com
transporte, corte de grama do campo, preparação para copa de três coroas ou campo
bom ( a definir), gastos com lanches para atletas.
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Dezembro - Finais da copa r"

n*, meninos, faremos uma rifa ou galeto para ajudar os meninos
::::".^:1i,11:1"_
na
inscrição para as copas de janeiro
Todos os mese§ têm fixo o valor de R$150,00
referente à contabilidade da escolinha,
água e luz, gastos com fubitros que pagamos
a cada jogo em casq de cada categoria,
gastos com manutenção da sede e vestiários,
a" g* para fazer lauches |ara
meninos.
"o*p.i

8. MODO E pERtODtCtDADE DAS pRE§rAçõE§
DE CONIAS

(_)

-

-

dias contados do recebimento do repasse
mensal.

- Plano de prestação de contas anual)
dias contados do término da vigência.
{

9. PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAçÃO DE
CONTAS PEIÁ ADMINISTRAçÃO PÚBTICA
dias, contados da data de seu recebimento
ou do cumprimento de dirigência
determ inada, prorogável justifi cadamente por
igual período.

PORTÃO _ 28 DE NOVEMBRO 2019

CARLOS ANTONIO DA SILVA

CPF:53170O3260-15
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