
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

EVENTOS E PROJETOS DASECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO- SETOR ESPORTES PARA O ANO DE 2017 

Programação de projetos e eventos de janeiro a dezembro 

 

PROJETOS SOCIAIS 

Desenvolvimento do 

dos Projetos Sociais:  

 

PATI-Projeto 

Amigos da Terceira 

Idade 

 

Esporte é Vida 

Escolinha de Futsal 

Municipal 

Trabalho no desenvolvimento 

dos projetos e para a 

realização de Eventos de 

Integração, como também de 

algumas 

Competições internas e  

externas além das 

Atividades esportivas 

Utilização do recurso para contratação de equipes 

de arbitragem, transporte, locação de espaços, 

equipes de colaboradores, sonorização, filmagem, 

fotografia, veículos de som, premiações, materiais 

esportivos, equipamento esportivo, estrutura para 

o evento(ex arquibancada, container, pirâmides, 

banheiros químicos etc.) material gráfico e 

publicidade escrita e falada, segurança e 

alimentação etc.   

Desenvolver atividades orientadas, dinâmicas, 

participativas, inclusivas e de jogos adaptados 

para a melhor idade em alguns bairros do 

município. Além de físicas com trabalho 

técnico, tático, socializando e incluindo as 

crianças e  jovens. Realização de eventos  de 

Integração internos e externos com base na 

melhoria da qualidade de vida de todos. 

1.000,00 

 

FUTEBOL DE CAMPO (ESTÁDIOS) 
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 Competições    Futebol de Campo Utilização do recurso para contratação de equipes 

de arbitragem, transporte, locação de espaços, 

equipes de colaboradores, sonorização, filmagem, 

fotografia, veículos de som, premiações, materiais 

esportivos, equipamento esportivo, estrutura para 

o evento(ex arquibancada, container,  banheiros 

químicos etc.) material gráfico e publicidade 

escrita e falada, segurança e alimentação etc.   

Desenvolver competições no mínimo de 2 

quadros e mínimo de 4 clubes podendo ser 

desde as categorias de base até adultos com 

primeiro quadro, segundo, veteranos e máster, 

masculino e feminino. 

12.000,00 

ESPORTES DE AREIA E GRAMA (FUTEBOL E VOLEI)   

Competições  Futebol Sete/Socyet 

Futebol de areia 

Vôlei de areia 

Utilização do recurso para contratação de equipes 

de arbitragem, locação de espaços, equipes de 

colaboradores, sonorização, filmagem, fotografia, 

veículos de som, premiações, materiais 

esportivos, equipamento esportivos, estrutura 

para o evento(ex arquibancada, container, 

banheiros químicos etc.) material gráfico e 

publicidade escrita e falada, segurança e 

alimentação etc.   

Desenvolver competições com  categorias de 

base, e ou adultos, e ou  veteranos e ou 

máster.  Nos naipes masculino, feminino e ou 

misto. 

7.000,00 

 

 

ESPORTES MÚLTIPLOS  

 Competições  Futsal, Voleibol, Handebol, Bocha, 

Bolão, Esportes Radicais: Skate,  

Bike, Roller,  Bicicross, Ciclismo,  

Tênis, Artes Marciais, Ping-Pong, 

Tênis de Mesa,  Xadrez, Patinação, 

Games, Dominó, Moinho, Dama, 

Basquete STREET, Atletismo 

Utilização do recurso para contratação de 

equipes de arbitragem, locação de espaços, 

equipes de colaboradores, sonorização, 

filmagem, fotografia, veículos de som, 

premiações, materiais esportivos, equipamento 

esportivo, estrutura para o evento(ex 

arquibancada, container, banheiros químicos 

Desenvolver competições desde as categorias 

de base até adultos, veteranos, máster, 

masculino e feminino. 

22.000,00 
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Corridas, revezamentos, saltos e 

arremessos, lançamentos 

Mini Rústica, Rústica Outros 

etc.) material gráfico e publicidade escrita e 

falada, segurança e alimentação etc.   

 

ATIVIDADES ESCOLARES 

 Atividades 

Recreativas 

Cooperativas e 

Competitivas 

Atletismo, futebol de campo(Guri 

Bom de Bola), futsete,  futsal, 

vôlei, handebol, jogos lúdicos, 

ping-pong, dominó, outros. 

Utilização do recurso para contratação de 

equipes de arbitragem, Transporte,  locação de 

espaços, equipes de colaboradores, sonorização, 

filmagem, fotografia, veículos de som, 

premiações, materiais esportivos, equipamento 

esportivo, estrutura para o evento(ex 

arquibancada, container, banheiros químicos 

etc.) material gráfico e publicidade escrita e 

falada, segurança e alimentação etc.   

Propiciar aos estudantes das escolas 

municipais e estaduais atividades esportivas, 

lúdicas educativas e recreativas, como 

também competitivas em diversas 

modalidades. 

8.000,00 

 

Total Total 50.000,00 

A Secretaria de Cultura Esporte e Turismo- Setor Esportes também buscará parcerias com as indústrias, comércio, CICS,CDL,SESI, SESC, Associações de 

Bairros, Clubes, Sociedades, Jornais, Rádios, Brigada Militar e demais entidades  na intenção de melhorar nossas competições, ampliá-las e inclusive melhoria nas 

instalações , bem como no apoio a projetos sociais a serem desenvolvidos por este departamento. 

 

 

_____________________________________________ 

Rosaura Gomes 

Secretária Municipal de Cultura  Esporte e Turismo 

  

 

Portão, 01 de março de 2017. 

  

  




