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SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO – LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE  

Eu, executor, venho solicitar a alteração do Projeto Esportivo aprovado, abaixo discriminado, nos termos do Decreto 
46.308/2013 e da Resolução SEESP 16/2017. 

Executor:  OLYMPICO CLUB 
Representante Legal: Walney José de Almeida 

PROJETO ESPORTIVO 

Número: 2017.01.0271 

Nome:  ATLETA OLYMPICO IV 

 
A SOLICITAÇÃO SE ENQUADRA EM QUAIS TIPOS DE ALTERAÇÃO? [Pode ser marcado mais de um tipo de alteração, se for o caso] 

(    ) 

AJUSTE [O Executor que não captar o valor total consignado na Certidão de Aprovação - CA – do Projeto poderá 

apresentar solicitação de ajuste do valor do Projeto Esportivo ao Comitê Deliberativo, desde que comprovada a 
captação de no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do apoio financeiro por meio de Termo de 
Compromisso-TC] 

(X) 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO [em relação ao prazo de execução aprovado pelo Comitê 

Deliberativo, a contar da data de início de execução autorizada pela SEESP, independentemente da data em que o 
Executor iniciar suas atividades ou movimentar a conta bancária do Projeto Esportivo.  

(   ) NÃO FINANCEIRA [Considera-se adequação não financeira a alteração do escopo do Projeto Esportivo que não 

implique em remanejamento, aumento ou criação de despesas para o Projeto Esportivo Aprovado.  

(X) 

FINANCEIRA [Considera-se adequação financeira a alteração do escopo do Projeto Esportivo que implique em 

remanejamento de despesas ou aumento ou criação de despesas de mesma natureza, respeitado o valor total 
destinado ao Projeto Esportivo previamente aprovado pelo Comitê Deliberativo. Não inclui utilização de rendimento 
de aplicação financeira, para o qual existe um tipo de alteração específico, indicado abaixo.  

(X) 
UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA [Recursos resultantes de rendimentos 

da aplicação financeira de que trata o art. 11 da Resolução SEESP 16/2017].  
São anexos desta solicitação: 

1- Planilha evolutiva das despesas do Projeto devidamente preenchida (obrigatória em todos os casos, exceto adequação 
não financeira). 

2- Último extrato bancário da conta corrente e da aplicação financeira (obrigatório em todos os casos, exceto adequação 
não financeira). 

3- Documentos Oficiais que justifiquem as mudanças propostas (Exemplo: Convite para disputa de competições/relatório 
das Federações). 

4- Termo de cessão de espaço do novo local (Nos casos de alteração do local de execução). 
 

(   ) 
Solicito suspensão da execução do projeto esportivo durante o período de análise da proposta pelo 
Comitê Deliberativo conforme §3º do Art. 42 da Resolução SEESP Nº 16/2017. [marcar com X apenas 
se a suspensão for solicitada] 

Declarações: 
Em caso de projetos em execução, declaro ter preenchido os dados e informações no Sistema de Informação – 
modulo Prestação de Contas, facilitando e oportunizando a avaliação comparativa das informações.  
Declaro ser o responsável pela gestão financeira do Projeto, bem como, pelas alterações propostas que serão 
aprovadas, alinhando com os dizeres do Art. 4 da Resolução SEESP 16/2017.   
Declaro estar ciente de que a proposta de ajuste deve ser enviada em até 90 (noventa) dias corridos após o término 
do prazo de captação descrito na Certidão de Aprovação – CA, sendo sua aprovação condicionada ao cumprimento do 
disposto no Art. 42 da Resolução SEESP 16/2017, inclusive à demonstração da viabilidade técnica e à manutenção dos 
objetivos principais do Projeto Esportivo. 
Declaro estar ciente de que a proposta de alteração deve ser enviada em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do 
término do prazo de execução do Projeto Esportivo, sendo sua aprovação condicionada ao cumprimento do disposto 
no Art. 42 da Resolução SEESP 16/2017, inclusive à demonstração da viabilidade técnica e à manutenção dos objetivos 
principais do Projeto Esportivo. 

 

BELO HORIZONTE, aos 15 de outubro de 2020. 

      
WALNEY JOSÉ DE ALMEIDA 

Presidente do Olympico Club 
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Anexo Único - Questionário para solicitação de alteração do Projeto Esportivo 

  
Justificativa geral: Devido à pandemia não utilizamos, na totalidade, o valores orçados para a mão de obra e 
encargos sociais previstos no projeto. Inicialmente suspendemos o contrato de trabalho e, posteriormente, 
reduzimos a carga horária do profissional contemplado, em conformidade às Leis Federais que viabilizaram 
adesão às estes procedimentos. Parte das atividades, previstas no projeto, estão sendo realizadas virtualmente e 
devidamente documentadas para posterior prestação de contas, são elas:  
Atividades que envolvem os treinamentos técnico/tático realizados e acompanhados pelos técnicos das 
modalidades esportivas contempladas no projeto, atividades de preparação física orientadas e acompanhadas 
pelos preparadores físicos, orientações e acompanhamento fisioterápico e psicológico.  
Infelizmente os campeonatos estão suspensos e a segunda avaliação física dos atletas, prevista para o segundo 
semestre de 2020, não pôde ser realizada. Acreditamos no retorno das atividades esportivas, antes da finalização 
da prorrogação que estamos pleiteando e estimamos realizar o segundo teste físico no primeiro semestre de 
2021. Diante do saldo financeiro disponível e dos rendimentos da aplicação financeira, comprovados através dos 
extratos da conta aplicação e considerados até setembro de 2020, anexos, solicitamos seja autorizada sua 
utilização para prorrogarmos o pagamento, por mais 04 meses, dos salários e encargos da mão de obra prevista 
no projeto, em conformidade à planilha financeira de adequação também anexa. Abaixo listamos as METAS que 
sofrerão alteração devido à pandemia e suspensão das atividades esportivas.  
 
 

A- Alterações propostas no escopo do projeto – apresentar dados e informações indicando as ações e os 
impactos das mudanças no escopo do Projeto (Público Alvo, Número de beneficiários, Metas, Local, Prazo 
de Execução):  

 

ESCOPO Previsto no Projeto Proposta de 
alteração 

Observações / Justificativa 

Público Alvo 170 - Não há alteração 

Nº de beneficiários 170 - Não há alteração 

Local de Execução - - Não há alteração 

Prazo de execução  12 16 Prorrogação por mais 04 meses 

 
Meta 

1 - Atender a 170 
atletas de voleibol e 

natação 

- Não há alteração no cumprimento 
das metas 1 e de 9 à 20. 

Meta 

2 - Garantir a 

presença de 100% 
dos atletas no 
Campeonato 

Metropolitano da 
Categoria 

Excluir o 
cumprimento da 
meta, devido a 

impossibilidade de 
cumpri-la. 

O início de execução do projeto foi 
autorizado em 02/12/19, devido à 
pandemia e suspensão das 
atividades esportivas, não foi 
possível realizar os campeonatos 
metropolitanos 2020. Até a 
presente data, 14/10/2020, ainda 
não há previsão de retorno. 

Meta 
3 - Realizar 2 testes 
físicos para atletas 
acima de 15 anos 

Realizar um teste 
físico no primeiro 

semestre de 2020 e o 
segundo até 
abril/2021. 

Alteramos a realização do segundo 
teste físico, previsto para o 
segundo semestre de 2020, para 
até abril de 2021, devido à 
suspensão das atividades esportivas 
durante o período de pandemia. 

Meta 
4 - Realizar uma 

Peneirada - Não há alteração 

Meta 

5 - Ter 20% dos 

atletas atendidos 
participando de 

competição em nível 
Nacional 

Excluir o 
cumprimento da 
meta, devido a 

impossibilidade de 
cumpri-la. 

O início de execução do projeto foi 
autorizado em 02/12/19, devido à 
pandemia e suspensão das 
atividades esportivas, não foi 
possível realizar os campeonatos 
brasileiros 2020. Até a presente 
data, 14/10/2020, ainda não há 
previsão de retorno. 

Meta 

6 - Inserir no projeto 

pelo menos 10% de 
novos atletas, 
oriundos da 
peneirada 

 Não há alteração 

Meta 

7- Ocupar pelo 

menos 50 % 
destas novas vagas 

com alunos de 
instituição de ensino 

da rede pública. 

 Não há alteração 
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Meta 

8 - Ser campeão 
Metropolitano e 

Estadual 
em pelo menos uma 

das  
categorias da 

modalidade voleibol e 
estar entre os 04 

melhores no ranking 
estadual da natação. 

Excluir o 
cumprimento da 
meta, devido a 

impossibilidade de 
cumpri-la. 

O início de execução do projeto foi 
autorizado em 02/12/19, devido à 
pandemia e suspensão das 
atividades esportivas, não foi 
possível realizar os campeonatos 
estaduais 2020. Até a presente 
data, 14/10/2020, ainda não há 
previsão de retorno. 

Meta 

21 - Auxiliar a 
melhorar em no 
mínimo 20% o 

desempenho escolar 
daqueles atletas que 
procurarem o serviço 
da (o) pedagoga(o), 
atuando em função 

da melhoria do 
desempenho escolar. 

META excluída na 
readequação do 
projeto ao valor 

captado. 

META excluída na readequação do 
projeto ao valor captado. 

Meta 

22 - Confeccionar 
vídeo institucional, 
demonstrando a 

importância da Lei de 
Incentivo ao Esporte 

para a execução 
deste Projeto 

 Não há alteração 

Meta 

23 - Ficar entre as 4 
melhores equipes do 

campeonatos 
metropolitanos ou 
estadual em pelo 

menos 8 
categorias/naipe (sub 

16 ao sub 19, 
masc/fem.) das 

Equipes 
contempladas pelo 

projeto 

Excluir o 
cumprimento da 
meta, devido a 

impossibilidade de 
cumpri-la. 

O início de execução do projeto foi 
autorizado em 02/12/19, devido à 
pandemia e suspensão das 
atividades esportivas, não foi 
possível realizar os campeonatos 
estaduais e metropolitanos 2020. 
Até a presente data, 14/10/2020, 
ainda não há previsão de retorno. 

Meta 

24 - Doar 50% dos 
materiais solicitados 
nos itens despesas 

para alguma 
instituição que realize 
trabalho social ou de 

filantropia. 

 Não há alteração 

 

B - Alterações da tabela de Despesas – apresentar dados, documentos, impactos e informações alinhando com as 
mudanças propostas na PLANILHA EVOLUTIVA (disponível no site: http://incentivo.esportes.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2014/02/Planilha-Modelo-Adequa%C3%A7%C3%A3o3.xlsx): 

 
Está previsto no projeto o pagamento dos salários e encargos mensais do profissional, coordenador de esporte. Os 
valores aprovados são: 
Coordenador de Esportes – salário mensal R$ 3.455,45 x 12 meses = R$ 41.465,40 
Encargos mensais do Coordenador de Esportes – R$ 1.645,15 x 12 meses = R$ 19.741,80 
 
Devido à pandemia, que suspendeu às atividades esportivas por período indeterminado, suspendemos e reduzimos as 
jornadas de trabalho do profissional previsto no projeto, em conformidade às Leis Federais. Em consequência das 
reduções salariais, os encargos também foram reduzidos, o que ocasionou o significativo saldo de R$ 40.133,88, já 
inseridos os R$ 16.827,59 dos rendimentos da aplicação financeira. 
Conforme planilha de adequação financeira, anexa, consideramos o pagamento por mais 04 meses dos salários e 
encargos do coordenador de esporte, ao valor inicialmente aprovado de: 
Coordenador de esportes – salário mensal R$ 3.455,45 x 4 meses = R$ 13.821,80 
Encargos mensais do coordenador de esportes – R$ 1.645,15 x 4 meses = R$ 6.580,60 
 
 

C - Em casos de utilização de rendimento de aplicação financeira: 

  SALDOS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS RENDIMENTOS 

Rendimentos da aplicação  R$ 16.827,59 

PROPOSTA DO EXECUTOR 

Valor que o Executor solicita utilizar R$ 20.402,40 
 

 

 

http://incentivo.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/02/Planilha-Modelo-Adequa%C3%A7%C3%A3o3.xlsx
http://incentivo.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2014/02/Planilha-Modelo-Adequa%C3%A7%C3%A3o3.xlsx

