
SECRETARIA   DE   ESPORTE   E   QUALIDADE   DE   VIDA   
  
  

Ilmo   Senhor   Secretário   

Ref:   Transição   Municipal   

  

Nos  termos  da  PORTARIA  Nº  08/GP-DFAT/2020,  vimos  solicitar  informações,           
acerca  do   Esporte,  Lazer  e  Juventude ,  de  forma  a  complementar  os  estudos  da               
Comissão   de   Transição,   quais   sejam:   

1) Esta  Secretaria  possui  algum  contrato  ou  convênio  com  prazo  a  ser             
encerrado?   Qual   objeto?   Valor?   Prazo?   

2) Cópia  do  Organograma,  informações  sobre  a  infraestrutura  e  quadro  de            
pessoal   (nomes,   cargos   e   salários);   

3) Relação  de  todos  os  convênios  e  contratos  da  Secretaria,  discriminando  seus             
respectivos   objetos,   valores,   partes   e   prazos;   

4) Relacione  os  itens  necessários  e  as  providências  já  iniciadas  com  relação  à              
aquisição  dos  equipamentos  básicos  para  a  Infraestrutura  interna  da  ARENA            
ESPORTIVA?   

5) Relacione  os  itens  necessários  e  as  providências  já  iniciadas  com  relação  à              
aquisição  dos  equipamentos  básicos  para  a  Infraestrutura  interna  do           
TEATRÃO?   

6) Relação  dos  Projetos  aprovados  e  realizados  com  recursos  do  FADENP,           
objeto,   modalidade   e   valores,   referentes   ao   ano   de   2019   e   2020;   

7) Relação  de  todos  os  convênios  e  contratos  das  Organizações  que  fazem  as              
gestão  das  modalidades  do  ATLETA  CIDADÃO,  bem  como,  discriminar  e            
justificar   os   valores   de   repasse   a   cada   modalidade   nos   anos   de   2019   e   2020;   

8) Qual  o  número  de  pessoas  atendidas  pelo  ATLETA  CIDADÃO?  Quantas            
modalidades?   

9) UNIDADES  ESPORTIVAS:  Relacione  as  unidades  esportivas  revitalizadas  de          
2017  a  2020?  Qual  o  custo?  Qual  o  número  de  atendimentos  realizados  e               
atividades   oferecidas   no   mesmo   período?   

10)  CENTRO  DA  JUVENTUDE:  qual  valor  captado  com  locação  do  espaço  de              
2017   a   2020?   

11)  CORRIDA  DE  RUA:  qual  valor  investido  de  2017  a  2020?  Quantas  edições               
realizadas?   Quantas   pessoas   atendidas?   

12)  PROJETO  VERÃO:  qual  valor  investido  no  Programa  de  2017  a  2020?              
Quantas   pessoas   atendidas   no   mesmo   período?   



13)  RUA  DE  LAZER:  qual  valor  investido  no  Programa  de  2017  a  2020?  Quantas                
pessoas   atendidas   no   mesmo   período?   Quantos   bairros?   

14)  CONEXÃO  JUVENTUDE:  qual  valor  investido  no  Programa  de  2017  a  2020?              
Quantas   pessoas   atendidas   no   mesmo   período?   Quantos   bairros?   

15)  PISCINA  VERTICAL:  relacionar  os  locais  existentes,  e  apresentar  custo  de             
implantação;   

16)  Com  relação  à  Organização  Social   São  José  Desportivo ,  incumbida  da             
gestão   das   atividades   de   esportes,   fornecer:   

a) Cópia  do  Organograma,  informações  sobre  a  infraestrutura  e  quadro  de            
pessoal   (nomes,   cargos   e   salários),   bem   como   sobre   o   seu   patrimônio;   

b) Relação  de  todos  os  convênios  e  contratos  desta  OS,  discriminando  seus             
respectivos   objetos,   valores,   partes   e   prazos;   

c) Cópia   do   Balanço   completo   de   2019   e   do   último   balancete   de   2020;   

d) Cópia  das  Atas  dos  Conselhos  Administrativo  e  Fiscal  de  2017  até  a              
presente   data;   

e) Relatório  dos  processos  de  aquisição  de  obras,  bens  e  serviços  em             
andamento.   

f) Relatório   Financeiro   da   Entidade;   

g) Relação   de   contas   bancárias   e   seus   saldos;   

h) Contas   a   serem   liquidadas   no   exercício   subsequente   (2021);   

i) Certidões   negativas   de   FGTS,   INSS;   

j) Certidões   de   isenções   tributárias;   

k) Relatório  de  Ações  contra  a  entidade,  cíveis,  criminais  e  trabalhistas,            
contendo   valores   e   totalizando   o   passivo   judicial;   

l) Relatórios   de   pendências   ainda   não   judicializadas.   

  

Atenciosamente,   
  
  

Anderson   Farias   Ferreira   
Coordenador   da   Equipe   de   Transição   de   Governo   

  

  

  

  


