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MINUTA DE CONVÊNIO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA - DUQUE DE CAXIAS.pdf 06/01/2009 Baixar

Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal legislação vigente
Órgão 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Justificativa

A implantação do Tênis de Mesa como modalidade esportiva que será desenvolvida
neste Núcleo Esportivo de Base, proporcionará aos atletas uma grande oportunidade
para aprendizado e aperfeiçoamento das técnicas, que no futuro deverão elevar o nível
dos resultados da modalidade no contexto das principais competições internacionais. No
Brasil, são praticadas diversas modalidades esportivas de Alto Rendimento, porém, em
contraste, ocorrem poucos resultados expressivos no contexto internacional. Dentre as
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modalidades que necessitam de maior apoio para o seu desenvolvimento, destacamos o
Tênis de Mesa. O Brasil, nos últimos anos, vem obtendo uma série de êxitos importantes
nesta modalidade, com destaque para as conquistas nos eventos olímpicos, mundiais,
pan-americanos e sul-americanos, possibilitando uma maior difusão da modalidade em
todas as regiões do país. Apesar das conquistas dos últimos anos existe a necessidade
de renovação dos quadros de atletas de alto rendimento, assim sendo, auxiliando este
processo de renovação, a instalação do Núcleo Esportivo de Base, possibilitará a
inclusão perene do Brasil dentre as nações que figuram com destaque nos quadros de
medalhas dos principais eventos do Tênis de Mesa. Outro aspecto importante é o fato de
tratar-se de uma modalidade individual, com competidores do sexo masculino e feminino,
podendo proporcionar um salto nos resultados quantitativos e qualitativos nos quadros
finais de medalhas destes eventos.

Categorias

Objeto do Convênio

O objetivo principal do projeto é iniciar o treinamento de futuros competidores de Tênis
de Mesa visando o desenvolvimento de futuros atletas de alto rendimento desportivo. A
proposta é de arregimentar talentos nas Escolas onde estudam, ou nas comunidades
onde vivem para a prática de um esporte. Serão 4 (quatro) núcleos, sendo um principal
chamado de Alto Rendimento com 32 (trinta e dois) atletas de maior potencial e 3 (três)
outros chamados núcleos de iniciação cada um com 120 (cento e vinte) alunos / atletas,
perfazendo um total de 360 alunos nestes nucleos. Serão atendidos 392 alunos / atletas
no total. O Tênis de Mesa á um esporte que não necessita de biotipo físico para a sua
prática e de grandes espaços (as mesas são desmontáveis e de rodinhas, facilitando o
seu manuseio); não têm contato físico direto entre os participantes; o grau de
dificuldades para a sua prática é mínimo e a evolução técnica é muito rápida, propiciando
um alto nível de satisfação para os iniciantes, portanto é uma modalidade esportiva
talhada para o desenvolvimento de um Núcleo Esportivo de Base. As atividades
esportivas serão desenvolvidas em local que tenha infra-estrutura adequada e disponível
para avançarmos na capacitação técnica dos talentos selecionados. O atendimento
médico, psicológico e fisioterápico será providenciado, sempre que necessário pelo
órgão municipal parceiro do projeto. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa –
CBTM também será a responsável pela capacitação dos 25 instrutores (Professores de
Educação Física) de Tênis de Mesa através de curso Básico Nível I,estes instrutores,
estarão estagiando nos Núcleos do Projeto, dando continuidade as atividade, após o
periodo de execução do projeto.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nenhum registro foi encontrado.

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 1251-3 Conta 225533
Situação Registrada Data da Última

Modificação 16/04/2009 00:00:00
Descrição

Datas 
Data da Proposta 15/11/2008
Data Assinatura 23/12/2008
Convênio publicado no
DOU em 29/01/2009
Data Início de Vigência 29/12/2008
Data Término de
Vigência Atual 01/12/2009

Detalhar Proposta https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarPro...

2 of 3 30/06/2020 14:46



Data Limite p/ Prestação
de Contas 24/12/2011

Valores
R$ 87.550,00 Valor Global

R$ 69.850,00 Valor de Repasse
R$ 17.700,00 Valor da Contrapartida

R$ 17.700,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2008 R$ 69.850,00
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