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FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MURIAÉ – FUMUES  

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE 

MAIS ESPORTE – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO – PESSOA FÍSICA 

A Prefeitura Municipal de Muriaé, por meio da Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – 

FUNDARTE e do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, torna público, para conhecimento de 

todos os interessados, que estarão abertas as inscrições de projetos esportivos a serem apoiados com 

recursos do Fundo Municipal de Esportes de Muriaé – FUMUES, nos termos das disposições 

previstas na Lei Municipal nº 4.056 de 22 de março de 2011, na Lei Municipal nº 5.766, de 05 de 

dezembro de 2018 e em conformidade com as disposições deste Edital e seus anexos. 
 

1 DO OBJETO 

1.1 O presente Edital tem por objeto a seleção e premiação de projetos de pessoas físicas (agentes 

sociais esportivos, professores e profissionais com formação em Educação Física, atletas amadores 

ou profissionais), com o intuito de fomentar a atividade de  núcleos de formação e prática do esporte 

que tenham como público-alvo crianças e adolescentes entre 7 (sete) e 16 (dezesseis) anos de idade, 

em equipamentos esportivos do Município de Muriaé, nas seguintes modalidades: 

Nº MODALIDADES ESPORTIVAS 

I ATLETISMO 

II BICICROSS 

III LUTAS (JIU-JITSU, JUDÔ, KARATÊ, TAEKWONDO, MUAY THAI) 

IV SKATE 

V XADREZ 

1.2 Entende-se por núcleos de formação e prática do esporte aqueles abertos ao público, que 

pretendem difundir  e estimular a prática regular esportiva, de caráter continuado, em zonas de 

interesse social do município de Muriaé, promovendo a integração de pessoas e comunidades, bem 

como a iniciação esportiva, a educação, a saúde e a qualidade de vida. 

1.3 Serão premiadas 05 (cinco) iniciativas, dentre as melhores pontuadas, uma em cada modalidade 

elencada no subitem 1.1. 

1.3.1 O proponente deverá optar por apenas uma modalidade, ficando a seu critério aquela mais 

adequada ao perfil da sua proposta. 

1.4 São requisitos básicos para seleção de propostas neste Edital: 

a) Acesso gratuito aos beneficiários; 

b) Mínimo de 20 (vinte) beneficiários; 

c) Previsão mínima de 80 (oitenta) horas/ atividade no total, com regularidade semanal, 

distribuídas de 5 (cinco) a 6 (seis) meses, independente do número de turmas; 

d) Apresentação do currículo e de atestado de capacidade técnica do(s) agente(s) ou 

profissional(is) formador(es), conforme os modelos constantes nos Anexos III e XI deste Edital; 

e) Garantia de entrega de certificados de participação a todos os beneficiários; 

f) Realização de torneio esportivo, aberto ao público, como evento de culminância do projeto. 

1.5 Os projetos contemplados neste Edital deverão ser executados no município de Muriaé, em um 

dos equipamentos esportivos elencados no Anexo II mediante apresentação de termo de anuência, 

conforme modelo disponibilizado no Anexo VII. 
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1.6 Deverão ser observadas, pelo proponente, em todas as etapas de execução do projeto, as medidas 

vigentes de prevenção ao contágio, contingenciamento e enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

1.7 Em caso da persistência das medidas de isolamento social, em decorrência da pandemia de 

COVID-19, a Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, juntamente 

com a FUNDARTE, definirá sobre novos prazos do cronograma de execução dos projetos 

aprovados. 

2 DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

2.1 Será disponibilizado para este Edital o valor de R$49.176,85 (quarenta e nove mil, cento e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com a disponibilidade orçamentária e 

financeira da FUNDARTE. 

2.1.1 As despesas decorrentes do presente Edital, oriundas do Fundo Municipal de Esportes de 

Muriaé – FUMUES correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 23.695.0011.2.647 

3390.31.00 96 

2.1.2 O montante financeiro previsto acima poderá ser alterado, em virtude de eventual 

complementação orçamentária ao FUMUES no biênio 2021-2022. 

3 DO VALOR DO PRÊMIO E DA FORMA DE PREMIAÇÃO 

3.1 O valor líquido que o proponente premiado irá receber será de R$8.000,00 (oito mil reais), 

considerando as propostas mais bem pontuadas, uma em cada modalidade. 

3.2 A FUNDARTE fará a retenção do imposto de renda de acordo com os limites previstos na 

legislação em vigor, para posterior recolhimento. 

3.3 O valor líquido do prêmio será repassado em parcela única, em conta aberta exclusivamente para 

a movimentação financeira do projeto, em nome do proponente. 

3.4 O valor da retenção está sujeito à alteração, caso haja mudanças na legislação vigente. 

3.5 O valor do prêmio deverá ser utilizado unicamente para a execução de despesas concernentes ao 

objeto da proposta apresentada, pertinentes ao Edital, sempre buscando o melhor custo/ benefício. 

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Este Edital destina-se a proponente pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos, sendo condição 

obrigatória o registro, no corrente ano, no Cadastro Municipal do Esporte e/ou no Cadastro de Atleta 

de Muriaé, mantidos pela FUNDARTE. 

4.1.1 Os empreendedores deverão efetuar o cadastro no sítio eletrônico da FUNDARTE pelo 

endereço https://www.fundartemuriae.com.br/cadastro-municipal-do-esporte/ e/ou pelo endereço 

https://www.fundartemuriae.com.br/cadastro-de-atleta-de-muriae-mg/  

4.2 O proponente deverá ter residência comprovada no município de Muriaé, no mínimo, há 2 (dois) 

anos. 

4.3 O proponente é o responsável legal pela elaboração e execução do projeto esportivo, nos termos 

da legislação vigente, não sendo permitida a transferência dessa responsabilidade a terceiros. 

4.4 O proponente também é o responsável técnico pelo projeto e deverá comprovar experiência na 

área do Esporte através de currículo e mediante atestado de capacidade técnica emitida por 

federações, associações, clubes ou órgão público, conforme estabelecido no art. 6º, I, da Lei nº 

5.766/2018. 

https://www.fundartemuriae.com.br/cadastro-municipal-do-esporte/
https://www.fundartemuriae.com.br/cadastro-de-atleta-de-muriae-mg/
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5 DOS IMPEDIMENTOS 

5.1 Não poderão inscrever propostas ou participar deste Edital: 

a) Pessoas jurídicas; 

b) Agentes políticos do município, servidores públicos municipais, inclusive da FUNDARTE,  

em exercício, bem como empresas ou organizações de que sejam membros ou sócios e pessoas a 

eles ligados por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção; 

c) Entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer esfera de Governo; 

d) Membros do Conselho Diretor do FUMUES e do Conselho Municipal de Esportes que 

tenham participação direta na seleção de propostas ou atividades congêneres; 

e) Membros da Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte; 

f) Pessoas físicas contratadas através de empresas terceirizadas que mantenham contrato ou 

convênio ativo com a Prefeitura de Muriaé, assim como seus membros ou sócios e pessoas a eles 

ligadas por matrimônio e parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção; 

g) Proponentes que estejam participando de outros programas de captação de recursos do 

município de Muriaé. 

6 DOS LIMITES PARA INSCRIÇÃO  

6.1 Cada proponente poderá inscrever somente 01 (uma) proposta. 

6.1.1 Caso o proponente inscreva mais de 01 (uma) proposta e não solicite nenhum 

cancelamento até a data de encerramento das inscrições, apenas a última proposta inscrita será 

considerada. 

6.1.1.1 O pedido de cancelamento deverá ser encaminhado via e-mail, sujeito à 

confirmação de recebimento, no endereço eletrônico 

projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br, informando o número de protocolo da proposta, o 

nome do proponente e o título da proposta. 

6.2 Em casos de propostas duplicadas ou idênticas, será considerada a última enviada. 

6.3 Não poderá ser selecionado mais de um projeto de um mesmo proponente ou do mesmo núcleo 

de profissionais. 

6.3.1 Serão consideradas, nesta situação, as propostas que apresentarem um mesmo grupo de 

profissionais ou a maioria de seus membros, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento),  para 

sua execução. 

6.3.2 Caso seja verificada esta situação, será considerada a última proposta inscrita e as demais 

serão inabilitadas. 

6.3.3 Serão considerados, para a conferência destes casos, os documentos cadastrais do 

proponente e dos membros de equipe (se for o caso) apresentados no formulário de inscrição. 
 

7 DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 O período de inscrição das propostas será de 15 de outubro a 16 de novembro de 2021. 

7.2 O Edital e os formulários necessários à inscrição serão disponibilizados no sítio eletrônico 

www.fundartemuriae.com.br/edital e na plataforma https://PROSAS.com.br/editais 

mailto:projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br
http://www.fundartemuriae.com.br/edital
https://prosas.com.br/editais
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7.2.1 Dúvidas pertinentes ao Edital poderão ser encaminhadas pelo correio eletrônico no 

endereço: projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br 

7.2.2 Dúvidas pertinentes à plataforma de inscrições poderão ser encaminhadas para o endereço 

eletrônico contato@prosas.com.br 

7.3 As inscrições das propostas deverão ser realizadas exclusivamente por meio da plataforma digital 

on-line, disponível no seguinte sítio eletrônico: https://PROSAS.com.br/editais 

7.3.1 Para realizar a inscrição de proposta esportiva neste Edital, o proponente deverá possuir 

uma conta gratuita de “empreendedor”  no seguinte sítio eletrônico: 

https://PROSAS.com.br/empreendedores 

7.3.1.1 As propostas devem ser inscritas no perfil do próprio empreendedor, sob pena de 

inabilitação. 

7.3.1.2 As propostas inscritas na plataforma PROSAS por proponentes não cadastrados no 

Cadastro Municipal do Esporte e/ou no Cadastro de Atleta de Muriaé também serão 

consideradas inabilitadas. 

7.3.2 É de inteira responsabilidade do proponente realizar a inscrição de sua proposta dentro do 

prazo e horário estabelecidos neste Edital, bem como submeter a inscrição na página oficial do 

Edital na Plataforma PROSAS. 

7.3.3 As inscrições deverão ser realizadas até as 18 horas (horário de Brasília) do último dia de 

inscrição, 16 de novembro de 2021, considerando o envio de todos os documentos e informes de 

inscrição na versão final, incluídos os respectivos anexos. 

7.3.4 Não serão aceitas inscrições em modo rascunho, sendo validada a proposta somente com o 

número do protocolo gerado pela plataforma PROSAS. 

7.3.5 A plataforma on-line para inscrições interromperá o recebimento de propostas após o 

horário limite estabelecido no item 7.3.3. 

7.4 Após a inscrição da proposta e até que se encerre a sua análise não será permitido anexar novos 

documentos ou informes, a não ser aqueles solicitados pela FUNDARTE ou pela Comissão de 

Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte a título de esclarecimento. 

7.5 A inscrição se dará mediante o preenchimento do Formulário on-line de Inscrição, bem como dos 

demais formulários pertinentes à proposta presentes nos anexos deste Edital, sendo obrigatório o 

preenchimento dos campos a ela correspondentes com informações completas. 

7.5.1 O envio do formulário incompleto, bem como dos demais documentos e formulários 

anexos, ou seja, quando os seus campos obrigatórios não estiverem devidamente preenchidos 

legíveis ou assinados, quando for o caso, será considerado motivo de inabilitação da proposta. 

7.6 Será de inteira responsabilidade do proponente a veracidade das informações apresentadas no 

processo de inscrição. 

7.7 Não serão aceitas inscrições de propostas em formato impresso. 

7.8 Os formulários anexos não deverão ser preenchidos à mão. 

7.9 No ato da inscrição, todas as propostas receberão um número de protocolo que passará a ser, para 

todos os fins, o número de identificação do projeto. 

 
 

mailto:projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br
mailto:contato@prosas.com.br
https://prosas.com.br/editais
https://prosas.com.br/empreendedores
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8 DOS LIMITES PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1 O quesito de melhor pontuação seguirá como critério para a seleção e classificação das propostas, 

sendo 1 (uma) vaga para cada modalidade esportiva, conforme quadro do subitem 1.1. 

8.2 Propostas que não se enquadrem em nenhuma das modalidades esportivas contempladas neste 

Edital, de acordo com o julgamento e entendimento da Comissão de Avaliação do Programa 

Municipal de Esporte, serão desclassificadas. 

8.3 Fica permitido o remanejamento dos recursos entre as modalidades esportivas, caso não haja 

número suficiente de projetos aprovados, classificando-se os mais bem pontuados. 

9 DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL DO EMPREENDEDOR E MEMBROS DE EQUIPE 
 

9.1 Serão exigidos, no ato da inscrição, os seguintes documentos cadastrais do proponente: 

a) Documento de identidade (RG, Passaporte, CNH, etc.); 

b) Cadastro de pessoa física – CPF, sendo que, caso o documento de identidade apresentado já 

possua o CPF do candidato, fica dispensada a apresentação; 

c) Comprovante de residência em Muriaé, emitido em nome do empreendedor, como prova de 

residência no município por, no mínimo, um período de 02 (dois) anos; 

d) Comprovante de residência em Muriaé, emitido em nome do empreendedor e expedido  nos 

últimos 90 (noventa) dias;  

e) Caso o empreendedor resida com terceiros e não possua comprovante de domicílio em nome 

próprio, deverá apresentar além dos seus documentos: comprovante de residência, cópia simples 

do documento de  identidade e declaração de corresidente, todos em  nome do terceiro com 

quem reside, atestando o compartilhamento de moradia (vide modelo no Anexo VI deste Edital). 

9.2 .Serão exigidos, no ato de inscrição, os seguintes documentos cadastrais dos membros de equipe 

(se houver): 

a) Documento de identidade (RG, Passaporte, CNH, etc.); 

b) Cadastro de pessoa física – CPF, sendo que, caso o documento de identidade apresentado já 

possua o CPF do candidato, fica dispensada a apresentação. 
 

10 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 No ato da inscrição, deverão ser preenchidos todos os campos obrigatórios na plataforma 

PROSAS, incluindo os dados da proposta, os dados cadastrais completos do proponente e membros 

de equipe, as perguntas do formulário de inscrição, bem como o campo de informações 

complementares, se for o caso. 

a) Dados da proposta  

- Nome do projeto;  

- Descrição do projeto;  

- Imagens de perfil e de capa;  

- Valor solicitado; 

-  Local de realização; 

- Área de atuação. 
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b) Perguntas do formulário de inscrição 

- Título do projeto; 

- Nome do proponente;  

- Documento de identificação do proponente; 

- CPF do proponente;  

- Endereço do proponente;  

- E-mail do proponente;  

- Telefone do proponente;  

- Modalidade esportiva da proposta, conforme item 1.3 deste Edital;  

- Justificativa: os motivos pelos quais se deve executar a proposta e sua importância para os 

beneficiários e para a comunidade em geral, com contextualização da realidade social e 

esportiva no local que pretende intervir;  

- Objetivos: o que se pretende alcançar com a proposta, estando descritos, preferencialmente, 

em tópicos; 

- Metodologia: esclarecer como o projeto esportivo será desenvolvido na prática, com 

informações detalhadas sobre a forma de realização dos atendimentos, a organização de 

turmas, a distribuição dos materiais adquiridos e o método de acompanhamento e avaliação das 

atividades esportivas; 

- Culminância: detalhar como pretende organizar o evento de encerramento do projeto; 

- Equipe do projeto (se houver): composição da equipe que trabalhará no projeto, documentos 

cadastrais obrigatórios e suas respectivas funções;  

- Público-alvo: qual o público beneficiado diretamente pelo projeto, especificando detalhes 

como sua faixa etária, sexo, entre outros;  

- Número total de beneficiários; 

- Critério de seleção do público-alvo: detalhar a forma de seleção dos beneficiários do projeto 

esportivo, especificando que critérios serão utilizados para determinar quem participará ou não 

do mesmo; 

- Local de realização: a proposta deverá incluir apenas um local de realização, conforme o 

Anexo II deste Edital;  

- Período de realização: a definição da duração das atividades esportivas deverá considerar o 

estabelecido na alínea “b” do item 1.4 deste Edital;  já o prazo de execução do projeto e todas 

as suas etapas, como divulgação, inscrição e seleção de participantes, desenvolvimento das 

aulas e torneio final não poderá exceder 8 (oito) meses, contados a partir da data de liberação 

dos recursos da premiação; 

- Estratégia de divulgação do projeto esportivo e de captação de beneficiários: detalhar as 

ações planejadas pelo proponente para a divulgação do projeto esportivo durante a sua 

execução, bem como os métodos e locais planejados para captação de beneficiários; 

- Itens e produtos resultantes do projeto esportivo em que haverá aplicação de marcas: 

relacionar todos os itens em que o executor planeja aplicar marcas, tais como camisas, 

uniformes, banners, panfletos, placas, etc., com as respectivas quantidades previstas; 
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- Cronograma: o cronograma deverá conter as atividades necessárias para alcance do objeto do 

projeto esportivo, com indicação dos meses em que cada uma será realizada. 

c) dados complementares (outros informes adicionais, como links de vídeos, redes sociais, etc.)  

 

11 DOS DOCUMENTOS E ANEXOS 

11.1 Devem constar na proposta enviada os documentos cadastrais obrigatórios e arquivos abaixo 

relacionados: 

a) Documentos cadastrais do proponente, conforme item 9 deste Edital; 

b) Formulário de currículo do proponente, em conformidade e coerência com o objeto e 

natureza da proposta, com as devidas comprovações (vide Anexo III deste Edital); 

c) Atestado de capacidade técnica do proponente, conforme item 4.4 deste Edital (vide Anexo 

XI deste Edital); 

d) Documentos cadastrais dos membros de equipe (se houver), conforme item 9 deste Edital; 

e) Formulário de currículo dos membros de equipe (se houver), em conformidade e coerência  

com o objeto e natureza da proposta, com as devidas comprovações (vide Anexo III deste 

Edital); 

f) Formulário da planilha orçamentária, conforme Anexo IV deste Edital; 

g) Declaração de ausência de vínculo com a Administração Pública Municipal, direta e 

indireta, conforme Anexos IX e X deste Edital; 

h) Declaração de não participação em outros programas de captação de recursos do município 

de Muriaé, conforme modelo constante no Anexo  XII deste Edital; 

i) Termo de anuência de uso de espaço, conforme o modelo constante no Anexo VII deste 

Edital; 

j) Termo de voluntariado, no caso de prestação de serviços não remunerados por membro(s) de 

equipe, conforme modelo constante no Anexo VIII deste Edital; 

k) Outros documentos ou informes complementares que o proponente julgar necessário para 

auxiliar na avaliação do mérito do projeto (anexos opcionais), tais como links de internet em 

geral, vídeos e outros. 

11.2 Serão considerados como documentos comprobatórios da atuação do proponente e membros de 

equipe: clipping, fotografias, diplomas, certificados, peças gráficas, matérias em jornais e demais 

veículos de comunicação impressos ou virtuais. 

11.2.1 Recomenda-se como limites máximos de páginas para cada dossiê: 10 (dez) páginas 

para o empreendedor e 02 (duas) páginas para cada integrante da equipe do projeto. 

11.3 Os formulários anexos deste Edital deverão ser devidamente preenchidos de modo off-line, ou 

seja, o proponente deverá fazer download dos arquivos, preenchê-los digitalmente, salvando-os em 

pasta específica do seu computador e impressos, se necessário, assinados, para, posteriormente, 

serem anexados aos campos definidos para tanto, por meio da plataforma PROSAS. 

11.3.1 Os arquivos de imagem e de texto a serem anexados ao formulário de inscrição on-line 

deverão estar em formato JPG e PDF, respectivamente. 

11.3.2 O formulário da planilha orçamentária deverá ser anexado em formato Excel (arquivo 

XML) ou arquivo PDF. 
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11.3.3 O acesso ao conteúdo dos links dos arquivos virtuais anexados deverá estar em modo 

público, sem proteção de senha. 

11.3.4 A manutenção dos conteúdos dos links disponibilizados, bem como a sua integridade, é 

de responsabilidade exclusiva do proponente. 

11.3.5 Os links com conteúdos indisponíveis ou sem disponibilidade de acesso serão 

desconsiderados da análise. 

12 DAS VEDAÇÕES 

12.1 É vedada a inscrição de propostas: 

a) De cunho exclusivamente político-partidário ou religioso; 

b) Que prejudiquem a imagem da Prefeitura Municipal de Muriaé; 

c) Que envolvam jogos de azar e/ou especulativos; 

d) Que estimulem o uso de álcool ou outras drogas; 

e) Que incentivem qualquer forma de violência; 

f) Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente; 

g) Que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos; 

h) De natureza discriminatória; 

i) Que venham a realizar cobrança financeira dos participantes; 

j) Que ofereçam premiações em dinheiro ou bens materiais, exceto medalhas. 

12.2 É vedada a concessão da premiação à proposta sem interesse público, restrita a espaços e 

ambientes privados. 

12.3 É vedada a previsão de despesas da seguinte natureza com o recurso do prêmio: 

a) Em benefício de servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão  

ou entidade da administração direta ou indireta do município, por serviços de consultoria ou 

assistência técnica; 

b) Em favor de clubes e associações de servidores públicos ou entidades congêneres; 

c) Com bebidas alcoólicas de qualquer gênero; 

d) Com federações ou qualquer outro item que caracterize desporto de rendimento; 

g) Com itens de custo genéricos, incoerentes com a natureza da proposta e/ou que não 

contenham relação com o objeto do projeto. 

13 DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1 As propostas inscritas neste Edital serão analisadas pela FUNDARTE e pela Comissão de 

Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, considerando-se as seguintes fases:  

I – Habilitação, pela FUNDARTE; 

II – Análise técnica, pela Comissão  de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao 

Esporte. 

13.1.1 São procedimentos de análise concercentes à primeira etapa de avaliação das propostas: 

a) Verificação e validação do registro do proponente no Cadastro Municipal do Esporte 
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e/ou no Cadastro de Atleta de Muriaé 2021; 

b) Conferência da documentação cadastral obrigatória e demais formulários e anexos 

exigidos em conformidade com itens 9 e 11 deste Edital; 

c) Verificação dos limites de inscrição estabelecidos no item 6 deste Edital;  

d) Verificação das hipóteses de impedimento previstas no item 5 deste Edital. 

13.1.2 Não será permitida a juntada de qualquer documento ou formulário na primeira etapa de 

avaliação, seja a título de complementação ou correção de dados e informes das propostas 

inscritas. 

13.1.3 A segunda etapa de avaliação das propostas compreende: 

a) validação da natureza esportiva das propostas habilitadas e atendimento às políticas 

públicas de fomento ao esporte no município; 

b) análise técnica das propostas habilitadas: 

- adequação do objeto e enquadramento da proposta na modalidade esportiva indicada, 

em conformidade com o item 1 deste Edital; 

- verificação das hipóteses de vedação previstas no item 12 deste Edital; 

c) decisão acerca do mérito das propostas habilitadas e concorrentes, com atribuição 

fundamentada de notas aos critérios estabelecidos no item 14 deste Edital. 

13.2 Caberá à FUNDARTE prestar apoio técnico à Comissão de Avaliação do Programa Municipal 

de Esporte nas eventuais dúvidas no julgamento dos projetos. 
 

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

14.1 A Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte deverá considerar os 

seguintes critérios na análise das propostas habilitadas: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

a Capacidade técnica do proponente e equipe (se houver): potencial de realização 

do proponente e equipe envolvida (se houver), comprovada por intermédio de 

currículo, documentos e outros materiais apresentados; conhecimento sobre a 

localidade; experiência na modalidade escolhida e coerência nas ações propostas. 

 

0 a 2 pontos  

b Viabilidade de execução: adequação do objeto/ ações do projeto com a proposta 

orçamentária, especificando todos os itens de despesa, de forma detalhada e 

compatível com os preços de mercado. 

 

0 a 2 pontos 

c Conteúdo e metodologia do projeto: apresentação de metodologia e conteúdos 

coerentes com a realidade da comunidade e do público-alvo, assim como com os 

resultados esperados. 

 

0 a 2 pontos 

d Capacidade de mobilização: conhecimento da realidade do público a ser 

beneficiado, estabelecendo estratégias de comunicação e mobilização eficientes. 
 

0 a 2 pontos 

e Potencial de impacto: interação e visibilidade do projeto com a comunidade; 

importância da ação para os beneficiados, sejam estes profissionais envolvidos 

e/ou público participante; possibilidade de permitir o desenvolvimento esportivo 

local, no seu universo de abrangência , com potencial multiplicador e previsão de 

continuidade das ações. 

 

0 a 2 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 10 (dez) pontos 

14.2 Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação 0 (zero) em qualquer critério 

constante no item 14.1, por ausência de informações ou por não atenderem ao exigido no critério. 
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14.3 Em caso de empate na pontuação total de cada proponente, serão utilizados os seguintes 

critérios de desempate, na ordem abaixo, utilizados na sequência, caso o empate persistir: 

a) O proponente que tiver a maior pontuação no critério “e”; 

b) O proponente que tiver a maior pontuação no critério “c”; 

c) O proponente que tiver a maior pontuação no critério “d”. 

d) O proponente que tiver a maior pontuação no critério “b”. 

e) O proponente que tiver a maior pontuação no critério “a”. 

14.4 Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, será 

considerado o proponente de idade mais elevada. 

15 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 Os projetos aprovados serão aqueles que, em caráter meritório, atingirem a nota mínima de 7,0 

(sete pontos), considerando-se os critérios do item 14 deste Edital. 

15.2 Os projetos não aprovados serão aqueles que, em caráter meritório, não atingirem a nota 

mínima de 7,0 (sete) pontos de acordo com os critérios do item 14 deste Edital. 

15.3 Os projetos serão classificados conforme a modalidade esportiva, considerando-se os de melhor 

pontuação em cada uma delas. 

15.4 A Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte indicará, se houver, 

as propostas consideradas suplentes, em ordem descrescente de classificação.  

15.5 Para se classificarem como suplentes, as propostas precisarão obter uma pontuação mínima de 

7,0 (sete) pontos. 

15.6 As propostas suplentes poderão ser premiadas caso ocorra a desistência, desclassificação ou 

inabilitação de proponentes que possuam propostas classificadas, respeitando-se os limites 

orçamentários previstos neste Edital. 

15.7 Caso ocorra desistência por parte do beneficiário de projeto contemplado, a mesma deverá ser 

comunicada por escrito à FUNDARTE que decidirá sobre a aplicação dos recursos que seriam 

destinados ao projeto em questão. 

15.8 Fica reservado o direito à Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao 

Esporte, na hipótese de não haver proposta esportiva concorrente com qualidade técnica suficiente 

para receber o prêmio previsto no presente Edital, de não conceder a premiação. 

16 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

16.1 A relação preliminar das propostas habilitadas e inabilitadas na primeira fase de análise será 

publicada no dia 23 de novembro de 2021 no Diario Oficial do Município e no site oficial da 

FUNDARTE, informando: o número de protocolo dos projetos, o título do projeto, o nome de seus 

proponentes e os motivos da inabilitação (se for o caso). 

16.2 Caberá interposição de recursos relativos a não habilitação das propostas no prazo de 02 (dois) 

dias úteis contados a partir da data de publicação do resultado preliminar da primeira fase de análise. 

16.3 O resultado final da fase de habilitação das propostas será publicado no dia 29 de novembro de 

2021. 

16.4 O resultado preliminar de classificação deste Edital será publicado no dia 07 de dezembro de 
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2021 no Diário Oficial do Município e no site oficial da FUNDARTE, informando:  

a) o número de protocolo das propostas aprovadas (classificadas e suplentes, se houver) 

seguido do nome dos projetos e de seus proponentes e pontuação, em ordem de classificação; 

b) o número de protocolo das propostas não aprovadas seguido do nome dos projetos e de seus 

proponentes e pontuação; 

c) o número de protocolo das propostas desclassificadas seguido do nome dos projetos e de 

seus proponentes, pontuação, informando os motivos da desclassificação. 

16.5 Caberá interposição de recursos do resultado preliminar de classificação em até 2 (dois) dias 

úteis contados a partir da data de publicação.  

16.6 Os pedidos de recurso de ambas as fases deverão ser fundamentados em formulário próprio, 

cujo  modelo segue no Anexo V deste Edital e encaminhados, exclusivamente, via e-mail, para o 

endereço eletrônico: projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br, considerando-se o que foi apresentado no 

projeto analisado e nota atribuída pela Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo 

ao Esporte. 

16.6.1 Será admitido um único recurso para cada projeto, sendo desconsiderados os que forem 

interpostos de forma coletiva, bem como os enviados fora do prazo ou via correios. 

16.6.2 Não caberá a inclusão ou correção de novas informações ou documentos pendentes para 

complementação na interposição do recurso. 

16.7 O resultado do recurso será enviado, individualmente, para o e-mail do proponente e publicado 

em ata no site oficial da FUNDARTE. 

16.8 O resultado final deste Edital, considerando-se os recursos aceitos e providos, será publicado no 

dia 10 de dezembro de 2021, pela FUNDARTE, no sítio eletrônico www.fundartemuriae.com.br e 

também no Diário Oficial do Município, informando: o número de protocolo dos projetos aprovados 

(classificados e suplentes), não aprovados e desclassificados, seguidos do título dos projetos, nomes 

de seus proponentes e pontuação, respectivamente.  
  

17 DA HABILITAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DO PROPONENTE 

17.1 Conforme normas municipais, estaduais e federais de transferências de recursos públicos, a 

FUNDARTE analisará a regularidade fiscal dos proponentes. 

17.2 Os beneficiários deverão apresentar a documentação relacionada a seguir, entre  15 e 17 de 

dezembro de 2021, na sede da FUNDARTE, à Avenida Constantino Pinto, nº 400, no horário de 8:00 

às 11:00 e de 13:00 às 17:00, sob pena de inadimissão e como condição para efetivar o direito à 

premiação: 

a) Certidão Negativa de Débito (CND) Municipal; 

b) Comprovante de abertura de conta bancária específica para o projeto, de titularidade 

exclusiva do empreendedor, em instituição de sua livre escolha. 

17.3 Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de validade 

vencido. 

17.4 Ademais, os beneficiários deverão apresentar a Declaração de Obediência às Regras Sanitárias e 

de Distanciamento Social, conforme Anexo XIII deste Edital. 

17.5 Em caso de inadmissibilidade do proponente, o projeto será substituído pelo próximo colocado, 

utilizando-se como referência a publicação do resultado final deste Edital. 
 

mailto:projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br
http://www.fundartemuriae.com.br/
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18 DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DA PREMIAÇÃO 

18.1 O repasse dos recursos do Fundo Municipal de Esportes – FUMUES para o projeto selecionado 

estará condicionado à assinatura de termo de compromisso pelo beneficiário, mediante a entrega da 

documentação relacionada no item anterior, impreterivelmente, até o dia 17 de dezembro de 2021, 

data de encerramento do período de contratualização dos beneficiários. 

18.2 Os recursos recebidos serão depositados na conta bancária específica para o projeto, de 

titularidade exclusiva do beneficiário, informada pelo empreendedor no momento da 

contratualização, podendo esta ser conta corrente ou conta poupança. 

18.3 O pagamento da premiação será liberado em parcela única, de acordo com o cronograma 

financeiro estabelecido pela FUNDARTE. 
 

19 DAS CONTRAPARTIDAS E OBRIGAÇÕES 

19.1 Todo material de identificação, divulgação e peças de publicidade do projeto, tanto em suporte 

físico como em eletrônico, deverá exibir as logomarcas do Departamento de Esporte, da 

FUNDARTE e da Prefeitura de Muriaé, considerando as regras previstas no manual oficial de 

aplicação de marcas que será disponibilizado no sítio eletrônico www.fundartemuriae.com.br  

19.1.1 Todo material, antes de ser veiculado, deverá ser encaminhado ao e-mail 

projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br para aprovação. 

19.1.2 É obrigatória a veiculação, menção ou citação, no início e no fim das ações dos 

projetos, do mecanismo e natureza do incentivo do projeto, bem como da FUNDARTE e da 

Prefeitura de Muriaé como incentivadores. 

19.2 O projeto selecionado deverá participar de eventos comunitários, esportivos, festivos ou sociais 

promovidos pela Prefeitura de Muriaé, quando solicitado pelo Departamento de Esporte da 

FUNDARTE. 

19.3 O projeto selecionado deverá zelar pela boa utilização do espaço de realização das ações 

esportivas preservando sua estrutura e promovendo o conforto e a acessibilidade dos beneficiários. 

19.4 Caberá ao executor do projeto selecionado responder, direta e exclusivamente, perante os 

órgãos públicos e autoridades competentes, pela inexistência de autorização e demais documentos 

necessários à participação dos beneficiários, bem como pelo exercício de atividades em desacordo 

com a legislação vigente. 

19.5 Também caberá ao executor do projeto selecionado responsabilizar-se por danos de qualquer 

natureza ao meio ambiente e/ou no equipamento esportivo, gerados em decorrência das ações 

executadas pelo projeto, ficando responsável, direta e exclusivamente, pelas autuações de qualquer 

espécie, requisições dos órgãos competentes, atendimento às exigências para adoção de ações 

preventivas, corretivas e de remediação perseguidas, a qualquer título, mesmo após o encerramento 

do projeto. 

20 DA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

20.1 Após o recebimento do recurso da premiação, o proponente fica autorizado a iniciar a execução 

do projeto, devendo apresentar Plano de Trabalho, conforme modelo disponbilizado em formulário 

no Anexo XIV deste Edital. 

20.1.1 O Plano de Trabalho deverá ser protocolado pelo proponente no Setor de Projetos da 

FUNDARTE ou encaminhado via e-mail, sujeito à confirmação de recebimento, para o 

endereço eletrônico projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br em até 15 (quinze) dias úteis. 

http://www.fundartemuriae.com.br/
mailto:projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br
mailto:projetos@fundarte.muriae.mg.gov.br
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20.2 O período de realização do projeto inicia-se no dia do recebimento do recurso da premiação e 

finaliza-se conforme duração prevista no cronograma aprovado, respeitando-se o prazo máximo de 9 

(nove) meses de execução, incluindo o prazo de prestação final de contas e o prorrogação, se 

necessário.  

20.3 Qualquer alteração que o beneficiário pretenda realizar na proposta aprovada deverá ser 

previamente submetida à análise e aprovação da equipe técnica da FUNDARTE e/ou Comissão de 

Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, acompanhada da devida justificativa. 

20.3.1 No caso de qualquer solicitação de alteração no projeto, deverá ser preservado o 

caráter original da proposta aprovada pela Comissão de Avaliação do Programa Municipal de 

Incentivo ao Esporte, como seus objetivos e competências da equipe. 

20.3.2 As mudanças pretendidas nos projetos aprovados só poderão ser realizadas após a 

recomendação ou aprovação da FUNDARTE ou da Comissão de Avaliação do Programa 

Municipal de Incentivo ao Esporte. 

21 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

21.1 Os beneficiários deste Edital deverão apresentar a prestação de contas de seus projetos até o dia 

22 de agosto de 2022, sem prorrogações. 

21.2 A prestação de contas dos projetos assumirá formato simplificado, compreendendo a 

comprovação da execução física do projeto premiado, conforme o objeto nele previsto. 

21.2.1 O relatório de prestação de informações sobre o cumprimento do objeto do projeto deverá 

ser apresentado em formulário próprio, conforme o Anexo XV deste Edital, informando: 

a) os resultados alcançados; 

b) o detalhamento das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

c) a avaliação dos impactos alcançados com o projeto. 

21.2.1.1 Ademais, o relatório de prestação de informações do projeto deverá ter anexados 

documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como registro fotográfico; 

registro audiovisual, como links de vídeos; relação nominal dos beneficiários e listas de 

presença de participantes; material gráfico e peças de identificação e divulgação do 

projeto; etc. 

21.3 Caso a FUNDARTE entenda necessário, poderá ser solicitado a qualquer momento documentos 

que demonstrem o andamento do projeto. 

21.4 Documentações relativas à execução física e financeira dos projetos poderão ser solicitadas pela 

FUNDARTE ou por órgãos de controle interno ou externo, por um período de 10 (dez) anos, sendo 

obrigação do beneficiário manter arquivado ou sob sua posse comprovantes das ações e despesas 

realizadas com os recursos financeiros oriundos do prêmio recebido. 

21.5 A solicitação da documentação relativa à execução financeira dos projetos premiados, dentro da 

legislação aplicável, poderá ser motivada por identificação do descumprimento injustificado de 

execução do objeto durante o acompanhamento do projeto ou denúncia de irregularidade. 

21.6 Em caso de não cumprimento do objeto ou em caso de não aprovação da prestação de contas, o 

beneficiário ficará sujeito a ressarcir ao Município o valor, corrigido pela variação aplicável aos 

tributos municipais, acrescido de 10% (dez por cento) de multa, ficando ainda excluído da 

participação em quaisquer outros projetos incentivados pelo FUMUES, enquanto perdurar o período 

de inadimplência, sem prejuízo das medidas cíveis e criminais cabíveis. 
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22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 A execução dos projetos será monitorada e acompanhada pela FUNDARTE e pela Comissão de 

Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte. 

22.2 A apresentação de declarações, informações ou quaisquer documentos irregulares, falsos e/ou 

inexatos determinarão o cancelamento da inscrição do projeto e a anulação de todos os atos dela 

decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das medidas e sanções administrativas e judiciais 

cabíveis. 

22.3 Os direitos autorais e de uso de imagem e voz, relativos a fotos, vídeos ou outros produtos 

intelectuais afins ao projeto e nele utilizados serão considerados propriedade dos autores, 

reservando-se a Prefeitura Municipal de Muriaé a a FUNDARTE ao direito de utilizar estas obras, no 

todo ou em parte, na divulgação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte. 

22.4 A equipe técnica da FUNDARTE ou qualquer um de seus membros, nomeados para o 

acompanhamento dos procedimentos de inscrição e avaliação deste Edital, prestará, especificamente, 

informações a respeito do certame, sanando possíveis dúvidas dos proponentes via canais de 

comunicação oficiais da FUNDARTE, bem como promoverá ações de capacitação, sendo-lhes 

vedada a avaliação prévia da documentação exigida para a inscrição de propostas neste Edital. 

22.5 A Comissão de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, ou qualquer um de 

seus membros, não prestará esclarecimentos por telefone, correio eletrônico ou pessoalmente aos 

empreendedores dos projetos, tampouco fará prévia avaliação de documentação e conteúdo de 

proposta a ser inscrita neste Edital. 

22.6 A  liberação dos recursos da premiação está condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária e financeira do FUMUES, caracterizando a seleção como expectativa de direito do 

empreendedor. 

22.7 Os projetos contemplados poderão a qualquer momento buscar apoiadores e outras fontes de 

financiamento privado ou coletivo, que possam incrementar e qualificar a realização do objeto do 

projeto, desde que não ultrapasse o valor da premiação. 

22.8 O ato de inscrição implica plena aceitação das normas constantes deste Edital. 

22.9 Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela FUNDARTE e/ou pela Comissão 

de Avaliação do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, nos termos da legislação em vigor. 

22.10 A eventual revogação do Edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no todo ou 

em parte, não implica direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

22.11 Este Edital tem como prazo máximo de vigência o dia 31 de dezembro de 2022 e à 

FUNDARTE fica reservado o direito de prorrogá-lo, diante de motivos ou justificativas de interesse 

público. 

 

Muriaé, 15 de outubro de 2021. 
 

Gilca Maria Hubner Vieira Napier 

Diretora Geral da FUNDARTE 
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RELAÇÃO DE ANEXOS: 

 

 

Integram o presente Edital: 

Anexo I – Previsão de Cronograma das Etapas do Edital 

Anexo II – Quadro de Equipamentos Esportivos por Modalidade 

Anexo III – Formulário de Currículo (obrigatório para o proponente e membros de equipe) 

Anexo IV – Formulário da Planilha Orçamentária (obrigatório) 

Anexo V – Formulário de Recurso (se for o caso) 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Corresidência (se for o caso) 

Anexo VII – Termo de Anuência de Uso de Equipamento Esportivo (obrigatório) 

Anexo VIII – Modelo de Termo de Voluntariado (se for o caso) 

Anexo IX – Declaração de ausência de vínculo com a municipalidade  (projeto solo - obrigatório) 

Anexo X – Declaração de ausência de vínculo com a municipalidade  (projeto em equipe - 

obrigatório) 

Anexo XI – Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo XII – Declaração de não participação em outros mecanismos de incentivo municipais 

Anexo XIII – Declaração de Obediência às Regras Sanitárias e de Distanciamento Social 

(obrigatório, após a aprovação do projeto) 

Anexo XIV – Formulário de Plano de Trabalho (obrigatório, após a aprovação do projeto) 

Anexo XV – Formulário de Relatório da Execução Física do Projeto (obrigatório, ao final da 

execução do projeto) 
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ANEXO I 

 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL “MAIS ESPORTE” 

ETAPA PROCEDIMENTOS DATAS 

1 Inscrições das propostas na Plataforma PROSAS 15/10 a 16/11/2021 

2 Publicação do resultado da fase de habilitação das propostas 23/11/2021 

3 Prazo de recurso 23 e 24/11/2021 

4 Resposta aos recursos (se houver) 26/11/2021 

5 Publicação do resultado final da fase de habilitação das propostas 29/11/2021 

6 Publicação do resultado preliminar de análise técnica das propostas 07/12/2021 

7 Prazo de recurso 07 e 08/12/2021 

8 Respostas aos recursos (se houver) 10/12/2021 

9 Publicação do resultado final do Edital 10/12/2021 

10 Contratualização dos beneficiários 15 a 17/12/2021 

11 Repasse da parcela única do prêmio (início da execução dos projetos) 20/12/2021 

12 Prazo final de execução dos projetos 22/08/2022 

13 Entrega da prestação de contas ou solicitação de prorrogação 22/08/2022 

14 Prazo limite pra prestação de contas dos projetos 20/09/2022 
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ANEXO II – EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

 

MODALIDADE ESPORTIVA EQUIPAMENTO ESPORTIVO 

 

ATLETISMO 

Pista de Atletismo Nilton Frade do Complexo Esportivo Gilberto José Tânus 

Braz – “Rodrigão” (Bairro São Pedro) 

Campo Arnílio Alves de Oliveira (Campo Santa Rita) do Complexo 

Esportivo Gilberto José Tânus Braz – “Rodrigão” (Bairro São Pedro) 

BICICROSS Pista de BMX Gilberto José Tânus Braz (Horto Florestal) 

SKATE Pista de Skate Rafael de Oliveira Costa (Horto Florestal) 

 

 

 

 

 

 

LUTAS (JIU-JITSU, JUDÔ, KARATÊ, 

TAEKWONDO, MUAY THAI) 

Centro de Lutas do Complexo Esportivo Gilberto José Tanus Braz – 

“Rodrigão” (Bairro São Pedro) 

Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – (antigo “SESI” – 

Bairro Safira) 

Ginásio Sebastião Levate (Quadra Poliesportiva da praça Prefeito Paulo 

Carvalho – “Praça do Trabalhador”) 

Escola Municipal Cândido Portinari (Bairro Joanópolis)  

Escola Municipal Gilberto José Tânus Braz (Bairro João XXIII) 

Escola Municipal Joaquim Ribeiro de Carvalho – CAIC (Bairro Encoberta) 

Escola Municipal Nelson Cardoso de Melo (Bairro Cardoso de Melo) 

Escola Municipal Oduvaldo Aleixo (Distrito de Itamuri) 

Escola Municipal Professora Elza Rogério (Bairro Gaspar) 

Escola Municipal Professora Esmeralda Viana (BR 356 – Km 159 – nº 

4.555 – Bairro Leblon) 

Escola Municipal Professora Ionyr Bastos Dias (Bairro Padre Tiago) 

Escola Municipal Professora Maria Quitéria Perez Schelb (Bairro Alterosa) 

Escola Municipal Professora Stella Fideles (Bairro Aeroporto) 

Escola Municipal Sebastião Laviola (Bairro Barra)  

 

 

 

 

 

 

XADREZ 

Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – (antigo “SESI” – 

Bairro Safira) 

Escola Municipal Cândido Portinari (Bairro Joanópolis)  

Escola Municipal Gilberto José Tânus Braz (Bairro João XXIII) 

Escola Municipal Joaquim Ribeiro de Carvalho – CAIC (Bairro Encoberta) 

Escola Municipal Nelson Cardoso de Melo (Bairro Cardoso de Melo) 

Escola Municipal Oduvaldo Aleixo (Distrito de Itamuri) 

Escola Municipal Professora Elza Rogério (Bairro Gaspar) 

Escola Municipal Professora Esmeralda Viana (BR 356 – Km 159 – nº 

4.555 – Bairro Leblon) 

Escola Municipal Professora Ionyr Bastos Dias (Bairro Padre Tiago) 

Escola Municipal Professora Maria Quitéria Perez Schelb (Bairro Alterosa) 

Escola Municipal Professora Stella Fideles (Bairro Aeroporto) 

Escola Municipal Sebastião Laviola (Bairro Barra)  
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE CURRÍCULO 
 

DADOS PESSOAIS DO PROPONENTE OU MEMBRO DE EQUIPE 
NOME:  E-MAIL: 

CARGO/FUNÇÃO NO PROJETO: TELEFONE COM DDD: 

ENDEREÇO: 

FORMAÇÃO E/OU EXPERIÊNCIA NA ÁREA ESPORTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUÊNCIA (ASSINATURA OBRIGATÓRIA)  

 

 

 
É necessário que seja anexado a este formulário dossiê/ clipping que comprove as informações apresentadas no 

curícculo. Após a assintura do profissional, este formulário deve ser digitalizado e salvo em arquivo único, em formato 

PDF, junto aos documentos de comprovação da experiência esportiva.
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ANEXO IV  

 

FORMULÁRIO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 
 

  



                                                                                                  

 

 

 

 

 

Avenida Constantino Pinto, nº 400 – Centro – Muriaé/MG – 36.880-003 

20 

ANEXO  V 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
Esse documento não faz parte dos documentos de inscrição e só poderá ser utilizado em casos em que o 

candidato considere a necessidade de revisão dos resultados do certame. 

 

HABILITAÇÃO (   ) 

ANÁLISE TÉCNICA (   ) 

 

Nome do proponente: 

Título do  projeto: 

Nº de protocolo do projeto: 

E-mail: 

Telefone de contato: 

 

 

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriaé, _____ de __________________de 2021. 

__________________________________________________    

Assinatura do Empreendedor 

 

NÃO PREENCHER (para análise da FUNDARTE e da  Comissão de Avaliação do Programa Municipal 

de Incentivo ao Esporte) – EDITAL Nº 001/2021 – FUMUES – PREMIAÇÃO PESSOA FÍSICA   

(   ) DEFERIDO                                           (   ) INDEFERIDO 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE CORRESIDÊNCIA 

 

NOME DO(A) PROPONENTE 

 

Declaro para os devidos fins, junto à Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – FUNDARTE, 

que o(a) Proponente acima identificado(a) é domiciliado(a) no endereço de minha residência, 

abaixo descrito e com comprovante de residência e demais documentos anexados. 

 

Declaro ainda, para todos os fins de direito perante as leis vigentes, que a informação aqui 

prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser comprovada, 

inclusive em diligência dos órgãos municipais. 

INFORME ABAIXO O ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA (NOME NA 

RUA/AVENIDA/TRAVESSA, COM N.º E, SE HOUVER, COMPLEMENTO, CEP) 

 

NOME DA PESSOA DECLARANTE 

 

DATA ASSINATURA DO(A) DECLARANTE DA CORRESIDÊNCIA 

  

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 
1. Anexar cópia simples de documento de identidade do(a) declarante; 

2. Anexar cópias simples do comprovante de endereço informado: um, emitido nos últimos noventa dias; outro, emitido 

há, no mínimo, 2 (dois) ano atrás,  com data de emissão legível; 

3. Apresentar assinatura igual à do documento de identidade apresentado. 
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ANEXO VII 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DE USO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (nome completo), inscrito 

no CPF sob o nº _______________________, responsável pelo equipamento esportivo 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  (informe o nome do espaço)  

situado à _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________  (informe  endereço completo do espaço), 

declaro que estou ciente da citação de participação e utilização do espaço no projeto intitulado 

_________________________________________________________________________________ 

de autoria do proponente ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (informe nome completo do proponente), 

inscrito no EDITAL “MAIS ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA 

FÍSICA – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL 

DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUMUES. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Muriaé, _______ de ______________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo espaço 
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ANEXO VIII 

 

 

TERMO DE VOLUNTARIADO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (nome completo), inscrito 

no CPF sob o nº _______________________, declaro, para fins de inscrição no EDITAL “MAIS 

ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA FÍSICA – PROGRAMA 

MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO 

ESPORTE – FUMUES, que assumirei  a função de 

___________________________________________________ no projeto _____________________ 

_______________________________________________________________ (título do projeto) do 

proponente _____________________________________________________________ (nome 

completo do proponente do projeto) como voluntário(a). 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

Muriaé, _______ de ______________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do profissional 
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ANEXO IX 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO (projeto solo) 

 
 

 O proponente _________________________________________________________________, 

___________________________ inscrito no CPF de número______________________, portador 

do RG ________________________ com endereço na ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

DECLARA a quem possa interessar, em especial para os fins de participação no EDITAL “MAIS 

ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA FÍSICA – PROGRAMA 

MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO 

ESPORTE – FUMUES”, que NÃO possui vínculo empregatício ou estatutário com a Administração 

direita e indireta do Município de Muriaé ou empresas terceirizadas, contratadas ou prestadoras de 

serviços ao município. DECLARA, ainda, que não possui parentesco com servidores públicos 

municipais, seja civil ou por afinidade, até o segundo grau. O proponente, está ciente de que a 

falsidade dessa declaração sujeitará na inabilitação no presente edital, bem como importará em 

sanções civis, penais e administrativas cabíveis.  

 

Muriaé, MG, ________ de ________________ de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO X 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO (projeto em equipe) 
 

 

 O proponente _________________________________________________________________, 

___________________________ inscrito no CPF de número______________________, portador 

do RG ________________________ com endereço na ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

DECLARA a quem possa interessar, em especial para os fins de participação no EDITAL “MAIS 

ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA FÍSICA – PROGRAMA 

MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO 

ESPORTE – FUMUES, que este, bem como os demais membros da equipe, NÃO possuem vínculo 

empregatício ou estatutário com a Administração direita e indireta do Município de Muriaé ou 

empresas terceirizadas, contratadas ou prestadoras de serviços ao município. DECLARA, ainda, que 

não possui parentesco com servidores públicos municipais, seja civil ou por afinidade, até o segundo 

grau. O proponente, está ciente de que a falsidade dessa declaração sujeitará na inabilitação no 

presente edital, bem como importará em sanções civis, penais e administrativas cabíveis.  

 

Muriaé, MG, ________ de ________________ de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO XI 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (nome completo), inscrito 

no CPF sob o nº _______________________, responsável pelo(a) ___________________________ 

________________________________________________________________________  (informe o 

nome da federação, associação, clube ou órgão público) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

atesto que  ________________________________________________________________   (informe 

o nome completo do proponente) ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

proponente do projeto intitulado ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ a ser 

submetido ao EDITAL “MAIS ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA 

FÍSICA – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL 

DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUMUES possui capacidade técnica na modalidade esportiva 

________________________________________ (cite a modalidade esportiva do projeto). 

 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Muriaé, _______ de ______________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo espaço 
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ANEXO XII 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

 

 

Eu, ______________________________________________________________ (nome completo 

do(a) proponente), CPF _______________________, RG ____________________, residente e domiciliado 

em Muriaé/MG, proponente do projeto ________________________________________________________  

____________________________________________________________________(título do projeto) ao 

EDITAL “MAIS ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – PREMIAÇÃO  – PESSOA FÍSICA – 

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUNDO MUNICIPAL DE 

INCENTIVO AO ESPORTE – FUMUES declaro, sob as penas da lei, que não participo de outros 

programas municipais de captação de recursos.  

Saliento que estou ciente de que o descumprimento dos termos aqui estabelecidos poderá acarretar 

reprovação da prestação de contas do projeto e a consequente devolução de recursos repassados pela 

FUNDARTE. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Muriaé , ________ de ____________________ de 2021. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Beneficiário 
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ANEXO XIII 
 

 

DECLARAÇÃO DE OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS SANITÁRIAS E DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

 

Eu, ______________________________________________________________ (nome completo 

do(a) proponente), CPF _______________________, RG ____________________, residente e domiciliado 

em Muriaé/MG, declaro, sob as penas da lei, que as ações e atividades relacionadas ao projeto 

________________________________________________________________ (título do projeto), protocolo 

nº  ____________________, aprovado pelo  EDITAL “MAIS ESPORTE” – EDITAL Nº 001/2021 – 

PREMIAÇÃO  – PESSOA FÍSICA – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE 

– FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FUMUES, obedecerão todas as regras 

sanitárias e de distanciamento social referentes ao combate da pandemia de COVID-19, estabelecidos pelos 

poderes públicos municipais e estaduais vigentes à época da execução do projeto. 

Saliento que estou ciente de que o descumprimento dos termos aqui estabelecidos poderá acarretar 

reprovação da prestação de contas do projeto e a consequente devolução de recursos repassados pela 

FUNDARTE. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Muriaé , ________ de ____________________ de 2021. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Beneficiário 
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ANEXO XIV 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: 

MODALIDADE ESPORTIVA: 

PROPONENTE: 

Nº DE PROTOCOLO DO PROJETO: 

PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DO PROJETO:  (formato dia-mês-ano) 

LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO: (equipamento esportivo) 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: (estimativa de público) 

METODOLOGIA: (descrever e detalhar o desenvolvimento, execução  e a metodologia aplicada. Apresentar as fases 

de execução do projeto, constando cronograma de atividades; grade horária, constando modalidade, nº de turmas, 

quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Apresentar 

calendário do evento a ser realizado, como culminância, bem como será realizado o evento: numero de participantes, 

profissionais envolvidos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do proponente: 
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ANEXO XV 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO – EDITAL Nº 001/ 2021 - FUMUES 

TÍTULO DO PROJETO: 

PROPONENTE: 

Nº DE PROTOCOLO DO PROJETO: 

PRODUTO RESULTANTE DO PROJETO 

 
 

 

PÚBLICO ATINGIDO 
 

 
 

Nº DE PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS (descrever de forma sucinta as atividades previstas pelo projeto e 

as atividades que tenham sido executadas, ressaltando os resultados obtidos a partir dessas atividades) 
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ALCANÇADOS (descrever os avanços alcançados, os objetivos atingidos ou não e 

por que) 
 

META/ OBJETIVO 

 

RESULTADO 

 

AVALIAÇÃO 
JUSTIFICATIVA PARA OS 

RESULTADOS 

Ex.: capacitar 30 jovens Ex.: 65 jovens foram 

capacitados 

Ex.: 

Ultrapassou a 

meta 

Ex.: a parceria com a escola 

facilitou o acesso do público, 

auxiliando nas inscrições 

    

    

    

    

    

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES (desdobramentos, desafios na execução do projeto, considerando todas as etapas de 

seu desenvolvimento: formulação, implementação e resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO: 

LOCAL E DATA:  

 

ANEXAR: documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como registro fotográfico; registro audiovisual 

(links de postagens e vídeos, print screens de tela, etc.) que registrem as atividades; relação nominal dos beneficiários do 

projeto; listas de presença de participantes; material gráfico de divulgação; etc.) 

 


