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A SECRETARIA NACIONAL DO PARADESPORTO 

Visão - A Secretaria Nacional do Paradesporto (SNPAR) tem como objetivo incrementar 

o acesso das pessoas com as mais diversas deficiências, em todas as faixas etárias, à 

prática esportiva englobando todas as suas manifestações, da iniciação ao alto-

rendimento paradesportivo. 

Missão – Alinhada com o objetivo estratégico do Ministério da Cidadania de “Fomentar 

projetos e ações de promoção do esporte, promovendo a vida saudável e a inclusão de 

pessoas com deficiência”, a SNPAR busca desenvolver, em conjunto com as demais 

áreas da Secretaria Especial de Esporte, e com as demais organizações do 1º e do 3º 

Setor, programas e projetos visando promover a prática esportiva voltadas às pessoas 

com deficiência (PcD). 

 

A SNPAR trabalha na formulação de políticas, programas e projetos paradesportivos, 

inclusive modalidades não-paralímpicas, da iniciação à prática esportiva ao alto 

rendimento, articulados com as políticas e programas educacionais, de lazer, inclusão 

social.  Dentro deste universo paradesportivo, damos prioridade aos esportes não 

paralimpicos.   

 

Desta forma, a SNPAR, por intermédio do SEMAR + Paradesporto, propõe a confluência 

de esforços para implementação de projeto que visa aumentar significativamente o 

número de crianças e jovens com acesso gratuito ao paradesporto educacional e de 

participação. 

 

Mais informações sobre as atividades da SNPAR estão disponíveis em transparência 

ativa no portal do Ministério da Cidadania. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Do Transtorno do Espectro Autista - TEA 



 

 

O TEA é uma expressão abrangente que engloba em seu cerne diversas síndromes de 

desenvolvimento social, de comunicação (verbal e não verbal), além de outros 

indicadores de limitações de natureza interativa, tais como as de Asperger, Kanner, 

Heller ou ainda o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. Por 

se tratar de doença que abrange os mais distintos espectros ou níveis de acometimento 

do indivíduo, seu diagnóstico é, muitas vezes, desafiador e exige acompanhamento 

continuado para que sejam aplicadas terapias especializadas que adiram corretamente 

ao tratamento adequado das pessoas com TEA. 

No Brasil, a Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabeleceu as diversas diretrizes para a 

proteção social, educacional e de saúde das pessoas com TEA.  

 O próprio texto legal define o conceito de pessoa com TEA, para efeitos da Lei, 

considerando como pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de 

síndrome clínica caracterizada na seguinte forma: 

I) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver 

e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; e, 

II) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

O § 2º do mesmo artigo institui que a pessoa com transtorno do espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Até então, os cidadãos 

diagnosticados “com transtorno do espectro autista” eram historicamente posicionados 

à margem do conceito de pessoa com deficiência e habitavam o limbo entre a proteção 

especial conferida aos deficientes e a realidade social que impunham barreiras 

impeditivas do pleno exercício da cidadania.  



 

 

Mais do que um direito do cidadão assegurado pela Constituição Federal no seu art. 217, 

o fomento às práticas esportivas, formais ou não-formais é dever do Estado  

Diversos diplomas legais do ordenamento jurídico brasileiro afirmam o direito à prática 

do esporte por todos, sem qualquer distinção. No entanto, no primeiro quarto de século 

após a promulgação da Carta Magna de 1988, nenhuma legislação mencionou, de forma 

explícita, as pessoas com deficiência como destinatários específicos de qualquer norma 

legal esportiva. 

Porém, nas últimas décadas, o Brasil tem acompanhado a tendência mundial de legislar 

a proteção especial às pessoas com deficiência. Entre as legislações em vigor no Brasil 

que acolhem direitos às pessoas com deficiência. Já a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 

13.146/2015), traz, expressamente, em seu arcabouço o dever do Estado em promover 

e assegurar a participação da pessoa com deficiência em atividades esportivas e de lazer, 

entre outras, em igualdade de condições com a demais pessoas. 

“Na LBI, o capítulo IX do título II e o artigo 110, referem-se ao direito ao esporte para a 

pessoa com deficiência e é dividida em quatro blocos: I. O acesso ao esporte (art. 42); II. 

O poder público enquanto promotor da participação da pessoa com deficiência em 

atividades esportivas (art. 43); III. Acessibilidade em espaços esportivos para a pessoa 

com deficiência (art. 44), e; IV. Repasse de recursos financeiros, arrecadados dos 

concursos de prognósticos e loterias federais e similares, ao Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB) (art. 110).”1 

Não há dúvidas, portanto, de que a Lei Brasileira de Inclusão traz a prática desportiva 

como meio essencial de garantia da inclusão social e do pleno direito à cidadania, 

introduzindo elementos concretos de proteção às pessoas com deficiência no contexto 

específico da prática esportiva. 

No entanto, o país ainda está um pouco distante do que seria considerado ideal em 

termos de fomento ao paradesporto, em seu sentido mais amplo. Daí a necessidade de 

                                                                 
1 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Comentada / Joyce Marquezin Setubal, Regiane Alves Costa Fayan (orgs.). 
Campinas: Fundação FEAC, 2016. 
 
 

 



 

 

formulação de projetos como o TEAtivo para incentivar o atendimento com bases 

psicomotoras e esportivas visando a melhoria da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes com TEA e, assim, decisivamente, garantir a inclusão social e o pleno 

direito à cidadania da pessoa com deficiência. 

 

2. APRESENTAÇÃO   

Além de apresentar o projeto TEAtivo, este documento tem por objetivo apresentar 

conceitos, descrever a metodologia a ser utilizada e direcionar a implementação do 

projeto nas diversas esferas da administração pública, ou, ainda, com o envolvimento 

direto de entidades sem fins lucrativos que atuem no apoio às pessoas com deficiência. 

Cumpre destacar que a Secretaria Nacional de Paradesporto, ao formular as diretrizes 

do Programa TEAtivo, buscou inspiração no trabalho do Professor Rodrigo Brívio, cuja 

metodologia aplicada a práticas esportivas adaptadas e à integração social de crianças 

e jovens com TEA angariou o reconhecimento de diversos segmentos da sociedade, em 

especial das entidades de apoio aos autistas. 

Imbuído de valoroso espírito altruísta, o professor Rodrigo Brívio criou e adaptou 

atividades físicas especializadas para atendimento do TEA, que vêm alcançando 

resultados significativos no desenvolvimento neuropsicomotor e social das crianças e 

jovens atendidos por sua equipe. Tais resultados positivos inspiraram o 

desenvolvimento do presente Programa. 

2.1. Em que consiste o programa “TEAtivo”? 

O TEAtivo, nomenclatura escolhida a partir da expressão, ‘ativar’ para estimular a 

movimentação e interação das pessoas com TEA, é programa de política pública criado 

pela Secretaria Nacional do Paradesporto – SNPAR da Secretaria Especial de Esportes, a 

partir da percepção da necessidade de implantação de centros de práticas esportivas, 

corporais e de lazer, especializadas, voltados para o atendimento psicomotor de 

crianças e adolescente com TEA, com intuito de melhorar da qualidade de vida dessas 

pessoas e de suas famílias e, ainda, como estratégia de transformação social, esta 

entendida como o exercício, em toda a sua plenitude, do direito à cidadania e da 



 

 

inclusão dos beneficiários do Programa.  

 Em termos quantitativos, o TEAtivo espera implementar o programa em diversos 

núcleos de atendimento espalhados por todas as regiões do Brasil. Cada núcleo 

atenderá 300 beneficiários. Por meio de contrato de direito público ou convênio com 

pessoas jurídicas de direito privado, espera-se que, ainda em 2022, o programa possa 

atender a cerca de 2600 pessoas com TEA. 

O TEAtivo buscará proporcionar a união de esforços entre parlamentares, entes 

federativos e entidades de direito privado sem fins lucrativos para que se possa impactar 

diretamente, e de maneira significativa, a vida da pessoa TEA, suas famílias e de toda a 

sociedade. 

 

2.2. Justificativa e propósito 

Mesmo passados dez anos da promulgação da Lei 12.764, que estabelece o Programa 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, ainda 

são raras no Brasil as políticas públicas voltadas para atendimento das necessidades de 

práticas esportivas e de lazer direcionadas às pessoas com TEA. Até mesmo na iniciativa 

privada, são igualmente raras as instituições que possuem lugares apropriados para a 

prática esportiva e de lazer especializados. Fatores inerentes ao TEA, tais como, 

dificuldade de comunicação e interação social, além de outros elementos estruturais, 

como falta de locais apropriados para a prática de atividades físicas e de profissionais 

capacitados, criam condições desfavoráveis às práticas corporais e de convívio social, 

impedindo, assim, desenvolvimento global das pessoas com TEA.  

Além da garantia da prática desportiva presente na LBI, especificamente em relação às 

pessoas com TEA, a Lei 12.764/2012, estabelece:  

Art. 3º São Direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 

I- A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, 

a segurança e o lazer; 

II- Acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral de suas 



 

 

necessidades de saúde.  

No que tange a saúde e os direitos inerentes às crianças e adolescentes com TEA, 

identifica-se a urgente necessidade de implantação de programa de política pública para 

criar centros especializado para atendê-los, oferecendo assistência adequada, com 

bases psicomotoras esportivas e de lazer, visando o desenvolvimento global do 

beneficiário. A dificuldade de comunicação, interação social e a falta de locais 

apropriados para o atendimento de crianças e adolescentes com o TEA criam na família 

resistência de inserir práticas corporais e esportivas em sua rotina pelo medo da não 

adaptação aos locais convencionais.  

Por se tratar de síndrome que impede o amadurecimento integral de habilidades sociais, 

de comunicações e motoras, a metodologia e os equipamentos utilizados nos centros 

de atendimentos especializados do TEAtivo irão ajudar no desenvolvimento 

neuropsicomotor e social dos beneficiários por meio de práticas esportiva e de lazer 

específicas para os diversos espectros autistas.  

Além disso, é sabido que as dificuldades de interação social e de comunicação do 

indivíduo TEA são influenciados pelos aspectos e valências motoras que não foram 

trabalhadas durante a primeira infância. Por esse motivo, as diferentes práticas 

corporais e lazer e a convivência intensa com outras pessoas nos núcleos do TEAtivo 

servirão como ferramenta minimizadora dos impactos negativos causados pela 

supressão de atividades físicas, pela exclusão do convívio social e pelo acesso a práticas 

voltadas para as pessoas com TEA. 

Desta forma, a SNPAR, por intermédio do TEAtivo, propõe a confluência de esforços para 

implementação de projeto que visa aumentar significativamente o número de políticas 

públicas semelhantes, de modo a oferecer, de forma sustentável e continuada, a 

prosperidade social, o desenvolvimento global, a garantia dos direitos de inclusão e o 

acesso à cidadania plena as pessoas com TEA. 

2.3. Objetivos 

O TEAtivo tem como objetivo central a democratização do acesso a práticas esportivas 

e de lazer especializadas e ao convívio social adequado, como instrumento de 



 

 

desenvolvimento global e inclusão social, contribuindo, assim para a efetivação dos 

direitos e da construção da cidadania das crianças e jovens com TEA. 

O projeto busca ainda: 

 Sensibilizar agentes públicos - de todos os poderes e entes federativos - da 

importância do TEAtivo para que se possa viabilizar a implantação do programa; 

 Implementar diversos núcleos do TEAtivo, sendo que, ainda em 2022, pretende-

se atender cerca de 2600 beneficiários em núcleos espalhados em todo Brasil; 

 Promover o desenvolvimento integral, a melhoria da qualidade de vida, a 

autonomia e a independência das pessoas com TEA; 

 Motivar a promoção ações multissetoriais da sociedade, de modo que sejam 

incentivados a integrar a política paradesportiva nacional, em especial àquelas 

voltadas para as pessoas com TEA; e 

 Capacitar os profissionais envolvidos no TEAtivo, buscando assim, a qualidade 

do desenvolvimento da metodologia a ser implementada no Programa. 

 

2.4. Público-alvo 

O enfoque do TEAtivo é o atendimento gratuito a pessoas acometidas pelo Transtorno 

do Espectro Autista, entre 5 e 18 anos. 

2.5. Princípios norteadores 

Os núcleos a serem estabelecidos dentro do projeto TEAtivo devem pautar suas ações 

nos seguintes princípios: 

Bem-estar do participante - Toda atividade ligada à prática esportiva tem o condão de 

proporcionar o bem-estar ao praticante. As atividades desenvolvidas nos núcleos de 

prática do TEAtivo devem ter sempre em conta o bem-estar dos beneficiários, suas 

dificuldades e peculiaridades em razão da deficiência. 

Ênfase no convívio social - Tão importante como as atividades físicas do núcleo, o 

convívio e a interação social das pessoas com TEA com seus pares, suas famílias, e 

profissionais do TEAtivo constitui uma das bases nas quais o Programa está enraizado. 



 

 

Ênfase na educação - Os núcleos do TEAtivo devem enfatizar a educação para a prática 

esportiva, além de destacar o esporte como ferramenta de aprendizado didático e 

social. 

Motivação - Os trabalhos desenvolvidos nos núcleos do TEAtivo devem ser marcados 

pelo esforço motivacional dos profissionais e estagiários envolvidos. Os beneficiários 

necessitam ser, a todo momento, instigados a fazerem parte das práticas esportivas e 

de lazer.  

Comprometimento - Para desenvolver a capacidade global do beneficiário, é preciso 

comprometimento, por parte dos profissionais e estagiários ligados aos núcleos do 

projeto, com os objetivos, princípios, valores e a metodologia do TEAtivo. 

2.6. Valores que se buscam evidenciar com o TEAtivo 

Os valores do Programa podem ser entendidos como as razões pelas quais o TEAtivo foi 

concebido, ou seja, para definir os valores do projeto, deve-se perguntar “por que” ele 

existe e as motivações para sua implantação. 

Incluir - Trabalhar com o intuito de incluir socialmente as pessoas com TEA significa 

transpor as barreiras socioambientais que impedem a dignificação dos direitos sociais e 

da cidadania plena. O esporte é meio essencial para a garantir essa inclusão, já que 

evidencia os princípios objetivos de proteção social dos beneficiários. 

Respeitar - O respeito deve ser o valor mais em evidência em todas as atividades 

desenvolvidas dentro dos núcleos do Programa. Deve englobar de maneira irrestrita a 

estima e a conscientização, principalmente em relação a todos aspectos que dizem 

respeito à deficiência dos beneficiários do TEAtivo. 

Transformar - o TEAtivo busca destacar o processo de transformação evolutiva do 

beneficiário, assim como a transposição, meio da prática esportiva e de lazer, de 

barreiras socioambientais e de qualquer outro entrave que possam impedir o gozo de 

direitos e o exercício pleno da cidadania das pessoas com TEA. 

2.7. Parcerias 



 

 

A implementação do programa TEAtivo será realizado por intermédio de parcerias 

envolvendo o Governo Federal (Secretaria Especial do Esporte), estados, o Distrito 

Federal, municípios e entidades do terceiro setor. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Como será implementado o TEAtivo? 

A metodologia do Projeto “TEAtivo” consiste na criação de núcleos especializados de 

convivência social e de práticas esportiva e de lazer, que serão viabilizados por meio 

de recursos discricionários do Governo Federal e emendas parlamentares a serem 

direcionadas às entidades executoras da administração pública direta ou indireta 

estadual, distrital e municipal ou a entidades privadas sem fins lucrativos, voltadas ao 

desenvolvimento global da pessoa com TEA. 

Para alcançar os objetivos propostos por esta metodologia, o trabalho nos centro de 

atendimento do TEAtivo terá base pedagógica de orientação aos profissionais 

envolvidos que farão uso de materiais lúdicos e esportivos, em ambientes que 

favoreçam a estimulação, sensibilização corporal. Por meio do brincar, do desafio e da 

solução de problemas, os profissionais do núcleo estimularão a psicomotricidade dos 

beneficiários. Nas sessões de atividade física específica, será utilizada metodologia ativa 

e relacional com os beneficiários, envolvendo os profissionais, o espaço, os materiais e 

equipamentos adequados.  

As atividades dos núcleos serão divididas em turmas, dias da semana, períodos (manhã 

e tarde), conforme cronograma de execução do Plano de Trabalho sugerido pela SNPAR 

e/ou Plano de Trabalho a ser enviado pelo proponente. Recomenda-se o atendimento 

de, no máximo, 6 (seis) alunos por turma.  

O número de profissionais responsáveis, por criança ou adolescente, dependerá da 

necessidade de acompanhamento mais atento dos beneficiários, de acordo com o nível 

de deficiência dos autistas que compõem uma turma específica. 



 

 

A frequência mínima a ser implementada nos núcleos do Programa é de 2 (duas) horas 

semanais, organizadas em 2 (duas) aulas de 1 (uma) hora cada, no total de 8 (oito) horas 

mensais. 

As turmas devem ser organizadas levando em consideração a metodologia do nível de 

deficiência dos beneficiados e a prática oferecida, conforme Plano de Trabalho.  

O Proponente deverá estruturar um quadro de atividades (grade horária), de forma que 

os professores e o estagiário possam atender o quantitativo de horas estabelecido pelo 

Projeto TEAtivo. 

Embora visem somente o atendimento de pessoas com TEA, não há impedimento que 

as atividades desenvolvidas nos núcleos possam promover a participação de familiares 

dos beneficiados. Porém, os familiares não serão computados como beneficiários do 

programa, nem como “participantes” para fins de definir o número de beneficiários por 

turmas. 

3.2 Orientação Pedagógica 

Os proponentes são orientados a: 

a) Elaborar conteúdos pedagógicos que atendam cada turma com suas 

especificidades, considerando a idade e o pleno desenvolvimento dos objetivos 

motores, cognitivos e sensoriais de cada beneficiário do núcleo; 

 

b) Realizar reuniões periódicas entre a equipe de professores, os estagiários e o 

responsável pelo proponente, quando necessário, com o intuito de direcionar, 

avaliar e adequar o planejamento, resultados, atividades e promoção de eventos 

para atingir os objetivos do núcleo, dos beneficiários e do TEAtivo; 

 

c) Realizar reuniões entre a equipe responsável pelas atividades do núcleo após 

aplicação das avaliações para mensuração e planejamento dos resultados; 

 

d) Realizar reuniões periódicas com familiares dos beneficiários:  



 

 

1. Realizar uma reunião inicial com familiares e beneficiários para 

explanação e apresentação do projeto, dos objetivos e das metas de cada 

núcleo, além de promover integração e união de todos envolvidos; e 

2. Ao final de cada semestre, fazer reunião para apresentação dos 

resultados avaliativos, da evolução dos beneficiários e do trabalho 

desenvolvido pelo núcleo às famílias. 

 

e) Realizar reuniões de apresentação do Projeto aos órgãos da administração direta 

ou indireta, ligadas à educação, assistência social, aos esportes, e a entidades do 

terceiro setor,  além da divulgação do Programa aos responsáveis por clínicas de 

fisioterapia e especializadas em tratamento ao TEA, a professores, aos 

coordenadores pedagógicos, aos diretores e aos alunos com e sem deficiência, 

além de profissionais de diversas áreas dos centros de ensino superior, com o 

objetivo de captar beneficiários e possíveis parceiros na execução do projeto, 

conforme metas e plano de Trabalho de cada núcleo. 

 

3.3. Práticas sugeridas 

Práticas esportivas e de lazer que promovam habilidades motoras, como coordenação 

e equilíbrio, entre outras, e que favorecem a socialização, a afetividade, a autonomia, o 

contato e o controle corporais adequados, além de estabelecer laços e estimular a 

comunicação e o convívio social.  

3.4. Estrutura Física necessária para os núcleos do TEAtivo 

O proponente deverá disponibilizar os espaços para o desenvolvimento da prática das 

atividades em cada núcleo. O local para a prática poderá ser próprio ou objeto de 

parceria pública ou privada, acordada em documento de comodato para uso de espaço.  

Os núcleos deverão ser implementados em locais com estruturas físicas compatíveis 

com as práticas esportivas e de lazer viabilizadas pelo núcleo e que permitam o correto 

desenvolvimento das atividades no meio terrestre ou aquático. As estruturas físicas dos 

locais prospectados devem, ainda, estar de acordo com todas as normas municipais, 



 

 

estaduais e federais quanto à segurança e à acessibilidade dos beneficiários e de suas 

famílias ao núcleo. 

Cumpre destacar que o “núcleo” não se refere exclusivamente ao espaço físico onde são 

desenvolvidas as atividades, mas, ainda, sua composição, podendo funcionar em um ou 

mais espaços físicos, desde que estejam sob a mesma coordenação e que tenham como 

referência a sede daquele. Neste caso, o núcleo deverá ter uma base definida, 

preferencialmente a sede, ou seja, um local no qual os recursos humanos possam se 

reunir para planejar e organizar suas atividades, e que seja referência para os 

beneficiários, suas famílias e para a Secretaria Especial do Esporte. 

3.5. Avaliações  

Cada núcleo deverá elaborar sistema de avalição métrico próprio, que, 

obrigatoriamente, deverá conter avaliação inicial e final, que evidencie o alcance dos 

objetivos quantitativos e qualitativos do TEAtivo, com foco no desenvolvimento global 

(medição das melhorias motoras, sensoriais, cognitivas e comportamentais) e esportivo 

dos beneficiários, na evolução dos números de participantes e na adequação das 

modalidades oferecidas pelo núcleo à finalidade do Programa.   

 

3.6. Relatórios 

O relatório de frequência e atividades desenvolvidas deverá ser preenchido 

mensalmente e enviado à Secretaria Nacional do Paradesporto a cada 6 (seis) meses, 

para análise, a partir do início das atividades. Ao finalizar o programa, os relatórios de 

frequência e as atividades desenvolvidas que ainda não tiverem sido enviados para 

análise deverão ser anexados ao relatório final do projeto.  

Os modelos de relatórios estão anexados a este documento.  

O relatório de planilha de beneficiários deverá ser enviado após 30 dias do início do 

projeto e junto com o relatório final, que deverá conter os resultados quantitativos e 

qualitativos aferidos nas avaliações do núcleo e individuais dos beneficiários. 

 



 

 

4. CONSTRUÇÃO DAS PARCERIAS  

O Programa TEAtivo será construído por meio da celebração de Convênios, Termos de 

Fomento e Termos de Execução Descentralizada (TEDs) entre a Secretaria Especial do 

Esporte (SEEsp) e seus parceiros, qual sejam: Governos Estaduais, do Distrito Federal, 

Municipais e Organizações do Terceiro Setor, com vistas a implementar as ações aqui 

previstas e de acordo com as diretrizes apresentadas neste documento. 

 As parcerias serão firmadas por iniciativa dos proponentes, que, por meio do Projeto 

Técnico que se pretende ver implementado, deverá ser enviado para análise da SEEsp 

para eventual aprovação.  

A elaboração do Projeto Técnico é de responsabilidade da organização proponente e 

deverá conter, de modo objetivo, todos os aspectos técnicos e de recursos humanos 

envolvidos na proposta de implementação do núcleo do TEAtivo, além de descrever os 

objetivos que se buscam alcançar com o projeto e as especificidades de cunho sociais 

local que qualificam a proponente para a implantação do TEAtivo.  

Modelo de Projeto Técnico está disponível na página da Secretaria Nacional do 

Paradesporto. 

 Uma vez aprovado o Projeto, a etapa de formalização da parceria terá início, fase na 

qual será examinado o Plano de Trabalho que servirá de base para a execução do 

programa pelas entidades proponentes. 

 

5. RECURSOS HUMANOS 

As despesas de recursos humanos serão financiadas pelas parcerias consolidadas, 

conforme convênio firmado entre as partes.  

A contratação de recursos humanos é prioritariamente realizada pelo proponente, seja 

por meio de financiamento oriundo de recursos próprios, seja por intermédio de 

emendas parlamentares ou recursos da Secretaria Especial de Esportes. É de 

responsabilidade do proponente selecionar os profissionais conforme perfil e função 



 

 

estabelecidos por esta diretriz para atuação nos núcleos, pôr em prática a metodologia 

do TEAtivo e observar a especificidade de cada proponente. 

O proponente poderá firmar parcerias com Universidades ou Instituições de Ensino 

Superior para disponibilização de profissionais e estagiários das áreas correlatas às 

diretrizes do TEAtivo (educação física, fisioterapia, entre outros) para atuarem no 

Programa. 

5.1. Das funções 

 

a) Responsável pelo Proponente - Profissional responsável pelo convênio com a 

SNPAR. Deverá ser o agente de toda parte documental, ações iniciais para 

implementação do projeto, indicar o profissional auxiliar da Plataforma+ Brasil, 

e deve, ainda, obrigatoriamente ter o perfil de “fiscal do convenente” e de 

“gestor de convênio”. 

 

b) Profissional Auxiliar da Plataforma + Brasil e do Convênio - Profissional 

disponibilizado (não integral e nem exclusivo) pela entidade convenente apto a 

tratar com a área técnica acerca dos procedimentos e das demandas que se 

apresentem durante a execução do convênio. Deve, ainda, obrigatoriamente ter 

o perfil de “fiscal do convenente” e de “gestor de convênio”. 

 

c) Coordenador-Geral - formado em Educação Física, exercerá a função de 

coordenar e organizar a estrutura de local, de planejamento das atividades, 

avaliações, de organização de eventos, de produção dos relatórios do núcleo 

juntamente com o coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, professor, 

fisioterapeuta e estagiário e de auxiliar na manutenção e envio dos dados das 

demandas do programa. 

 

d) Coordenador Pedagógico – Durante 40 (quarenta) horas semanais, exercerá a 

função de manter o Coordenador-Geral informado quanto às distorções de 

metodologia e pedagógicas identificadas nos núcleos e apresentar, dentro do 

possível, soluções para a correção dos rumos; comunicar, de imediato, à 



 

 

Coordenação-Geral quaisquer fatos que envolvam membro da equipe ou 

beneficiado em situação não convencional, procurando, inclusive, encaminhar 

todos os casos omissos com imparcialidade e cortesia; participar da formação 

continuada oferecida pelo Programa, e de encontros com os gestores do 

Programa, colaboradores e grupos de estudo sobre o desenvolvimento de 

projetos esportivos sociais; Conservar, manter e solicitar ao coordenador-geral a 

reposição dos materiais relativos às atividades ofertadas; cadastrar e manter 

atualizadas as informações do acadêmicos de atividades esportivas e, 

principalmente, dos beneficiados nos sistemas do programa.  

e) Professor - Formado em Educação Física exercerá a função de professor 

ministrante das atividades de atendimento aos alunos durante 40 (quarenta) 

horas semanais, promovendo o ensino e a aprendizagem, envolvendo a 

socialização por meio de atividades que promovam o desenvolvimento 

individual do beneficiário e que valorizem e levem em conta características 

individuais, além de auxiliar o Professor-Coordenador na coordenação e 

organização da estrutura de local, no planejamento das atividades, avaliações, 

na organização de eventos e na produção dos relatórios do núcleo.  

 

f) Supervisor Pedagógico – Durante 40 (quarenta) horas semanais, deverá 

supervisionar a estruturação do Programa, acompanhando as atividades 

desenvolvidas, dando suporte à boa execução do objeto pactuado, dialogar 

constantemente com o coordenador-geral, coordenador pedagógico, 

professores, fisioterapeuta e estagiário na execução das atividades por eles 

desenvolvidas.  

g) Estagiário – Acadêmico da área de educação física, atuará durante 20 (vinte) 

horas semanais no projeto na função de monitor-auxiliar do professor 

ministrante das aulas e no atendimento ao beneficiário. O estagiário auxiliará em 

todos os processos no núcleo, inclusive nos atendimentos aos beneficiários, e na 

produção das avaliações e dos relatórios.  

h) Fisioterapeuta – Durante 20 (vinte) horas semanais, o profissional de fisioterapia 

irá atuar diretamente com o aluno em funções básicas no desempenho de 



 

 

aspectos motores básicos do sujeito, visando desenvolver força muscular, 

coordenação e dentre outras modalidades motoras.  

5.2 Quadro de funções 

Função  
Carga horária 

semanal 
Atribuições  

Formação acadêmica e perfil 
profissional 

Responsável pela entidade X 

•Servir de interlocutor do convênio 
entre proponente e SEESP/SNPAR;    
•Gerenciar a implementação das ações 
acordadas na proposta de trabalho, 
estabelecendo o controle total da 
estrutura administrativa e do 
orçamento da proposta;                                              
•Ampliar os veículos de comunicação 
com a sociedade civil e com órgãos 
públicos, efetivando parcerias que 
visem o melhor desempenho do 
Programa e que possibilitem agregar 
valores e benefícios aos participantes; 
•Desenvolver técnicas e princípios de 
planejamento descentralizado e gestão 
articulada, voltados para a criação de 
um ambiente de trabalho 
comprometido com o alcance e o 
resultado do Programa. 

A ser indicado pelo proponente. 

Profissional Auxiliar da 
Plataforma + Brasil e do 

Convênio 
X 

•Acompanhar, monitorar e 
documentar todas as ações realizadas 
durante a parceria desde a sua 
proposição e análise, passando pela 
celebração, liberação de recursos e 
acompanhamento da execução, até a 
prestação de contas;                      
•Inserir na Plataforma +Brasil a 
documentação referente a todas as 
etapas de aquisição dos materiais 
esportivos, material de monitoramento 
e identidade visual;             
•Acompanhar e monitorar todo o 
processo de seleção dos profissionais 
envolvidos no convênio e providenciar 
a devida inserção dos documentos nas 
respectivas abas na Plataforma +Brasil.  

A ser indicado pelo proponente. 



 

 

Coordenador-Geral 40h 

•Elaborar o planejamento das aulas; 
•Realizar avaliações conforme 
metodologia avaliativa;               
•Montar e preencher de frequência e 
conforme modelo;                
•Responsável pelo cronograma anual e 
estruturação do projeto e auxiliar o 
planejamento dos atendimentos 
pedagógicos do professor e estagiário; 
•Articular possíveis parcerias e ações 
com universidades e os setores da 
sociedade (Publico, entidade sem fins 
lucrativos, clubes e iniciativa privada) 
juntamente com o responsável 
entidade;                                
•Responsável por executar e ministrar 
ações de captação de alunos para o 
núcleo;                                        
•Coordenar o núcleo TEAtivo; 
•Responsável pela conservação do 
espaço utilizado e pelos materiais 
esportivos e uniforme;             
•Validação dos relatórios. 

•Ter formação superior em 
Educação Física;                                                 
•Ter conhecimento do pacote 
Office e Internet;                                           
•Ter realizado o curso de 
introdução ao movimento 
Paralímpico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro 
(https://impulsiona.org.br/cpb-sp/); 
•Ter experiência em paradesporto 
(desejável);                                        
•Ter experiência em gestão 
esportiva (desejável);                                        
•Ter feito cursos na área de 
Paradesporto e participação em 
congressos Paradesportivos 
(desejável);                                        
•Ter experiência na elaboração e 
realização e ou ter participado de 
eventos paradesportivos 
(desejável). 

Coordenador Pedagógico 40h 

•Manter o Coordenador-Geral 
informado quanto às distorções de 
metodologia e pedagógicas 
identificadas e apresentar soluções 
para a correção dos rumos; 
•Comunicar, de imediato, à 
Coordenação-Geral quaisquer fatos 
que envolvam membro da equipe ou 
beneficiado em situação não 
convencional;                            
•Participar da formação continuada 
oferecida pelo Programa, e de 
encontros com os gestores do 
Programa, colaboradores e grupos de 
estudo sobre o desenvolvimento de 
projetos esportivos sociais;  
•Conservar, manter e solicitar ao 
coordenador-geral a reposição dos 
materiais relativos às atividades 
ofertadas;                                   
•Cadastrar e manter atualizadas as 
informações dos acadêmicos de 
atividades esportivas e, 
principalmente, dos beneficiados nos 
sistemas do programa.  

•Ter formação superior em 
Pedagogia;                                         
•Ter conhecimento do pacote 
Office e Internet;                                           
•Ter realizado o curso de 
introdução ao movimento 
Paralímpico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro 
(https://impulsiona.org.br/cpb-sp/); 
•Ter experiência em paradesporto 
(desejável);                                        
•Ter experiência em gestão 
esportiva (desejável);                                        
•Ter feito cursos na área de 
Paradesporto e participação em 
congressos Paradesportivos 
(desejável);                                        
•Ter experiência na elaboração e 
realização e ou ter participado de 
eventos paradesportivos 
(desejável). 



 

 

Professor 40h 

•Elaborar o planejamento das aulas; 
•Realizar avaliações conforme 
metodologia avaliativa;               
•Montar e preencher de frequência e 
conforme modelo;                
•Responsável pelo cronograma anual e 
estruturação do projeto;          
•Ministrar as aulas nos atendimentos;   
e auxiliar o planejamento;          
•Montar relatórios de frequência;  
preenchimento conforme modelo. 

•Ter formação superior em 
Educação Física;                                                 
•Ter conhecimento do pacote 
Office e Internet;                                           
•Ter realizado o curso de 
introdução ao movimento 
Paralímpico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro 
(https://impulsiona.org.br/cpb-sp/); 
•Ter experiência em paradesporto 
(desejável);                                        
•Ter experiência em gestão 
esportiva (desejável);                                        
•Ter feito cursos na área de 
Paradesporto e participação em 
congressos Paradesportivos 
(desejável);                                        
•Ter experiência na elaboração e 
realização e ou ter participado de 
eventos paradesportivos 
(desejável). 

Supervisor pedagógico 40h 

•Supervisionar a estruturação do 
Programa, acompanhando as 
atividades desenvolvidas, dando 
suporte à boa execução do objeto 
pactuado, dialogar constantemente 
com o coordenador-geral, coordenador 
pedagógico, professores, fisioterapeuta 
e estagiário na execução das atividades 
por eles desenvolvidas. 

•Ter formação superior em 
Pedagogia;                                         
•Ter conhecimento do pacote 
Office e Internet;                                           
•Ter realizado o curso de 
introdução ao movimento 
Paralímpico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro 
(https://impulsiona.org.br/cpb-sp/); 
•Ter experiência em paradesporto 
(desejável);                                        
•Ter experiência em gestão 
esportiva (desejável);                                        
•Ter feito cursos na área de 
Paradesporto e participação em 
congressos Paradesportivos 
(desejável);                                        
•Ter experiência na elaboração e 
realização e ou ter participado de 
eventos paradesportivos 
(desejável); 



 

 

Fisioterapeuta 36h 

•Atuar diretamente no atendimento 
do aluno em funções básicas no 
desempenho de aspectos motores 
básicos do beneficiário, visando 
desenvolver força muscular, 
coordenação e dentre outras 
modalidades motoras. 

•Ter formação superior em 
Fisioterapia;                                         
•Ter conhecimento do pacote 
Office e Internet;                                           
•Ter realizado o curso de 
introdução ao movimento 
Paralímpico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro 
(https://impulsiona.org.br/cpb-sp/); 
•Ter experiência em paradesporto 
(desejável);                                        
•Ter experiência em gestão 
esportiva (desejável);                                        
•Ter feito cursos na área de 
Paradesporto e participação em 
congressos Paradesportivos 
(desejável);                                        
•Ter experiência na elaboração e 
realização e ou ter participado de 
eventos paradesportivos 
(desejável). 

Estagiário 20h 

•Auxiliar na realização das aulas; 
•Auxiliar na organização e preparação 
dos materiais para as aulas;      
•Auxiliar no planejamento, aplicação 
das avaliações e relatórios de 
frequência e geral. 

•Estar matriculado e cursando 
curso superior em Educação Física. 

 

6. DURAÇÃO DO PROGRAMA 

A entidade proponente poderá sugerir como duração do TEAtivo os períodos de 12 

meses ou 24 meses. 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Os prazos de atendimento nos núcleos do TEAtivo, deverão ser realizados da seguinte 

forma pelo convenente (ver quadro demonstrativo abaixo): 

a) 12 ou 24 meses, sendo que o primeiro e o segundo meses servirão para 

estruturação do Projeto. Os outros 11 (onze) ou 21 (vinte e um) meses serão 

dedicados à execução das atividades e efetivo atendimento aos beneficiários, 

observado 01 (um) mês de recesso.  



 

 

Assim, o convenente deverá iniciar a execução do atendimento imediatamente após a 

contratação e aquisição dos bens e serviços pactuados no Plano de Trabalho aprovado 

pela concedente.  

 

8. RESULTADOS ESPERADOS COM O PROJETO TEATIVO 

8.1. Resultados qualitativos esperados para os beneficiários 

 Promover o desenvolvimento neuropsicomotor, a autonomia e a 

independência da pessoa com TEA, com evolução nas diversas áreas da vida 

social, como inclusão no mercado de trabalho, graduação universitária etc.; 

 Fortalecer a saúde global da pessoa com TEA, proporcionando qualidade de vida 

e buscando melhorias nas atividades diárias por meio da prática de atividade 

física; 

 Promover a integração social da pessoa com TEA com a sociedade. 

 

8.2. Resultados esperados para o programa “TEAtivo” 

 Estimular a percepção sobre a importância de políticas públicas voltadas às 

pessoas com TEA; 

 Incentivar a participação de estudantes com TEA, de todo o território nacional 

nas competições e nos festivais paradesportivos;  

Nº Ações 
 Mêses 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 15 

1 Processo seletivo dos profissionais e 
início das licitações  

x x               

2 Aquisição dos materiais x x               

3 Reunião de apresentação do Programa 
TEAtivo aos profissionais 

 x               

4 Capacitação dos profissionais  x               

5 Reuniões Estratégicas de Planejamento  x               

6 Mapeamento das pessoas com TEA e 
contato escolas 

 x               

7 Inicio das práticas   x x              

8 Avaliação inicial   x              

9 Realização de 02 eventos ou mais 
(escolher entre os meses) 

     x  x x x x  x x x xxx 

10 Avaliação Final          x x      

11 Relatórios finais               x x 

12 Prestação de contas Após término da vigência do Programa x 

13 Conclusão do Projeto Após prestação de contas x 

 



 

 

 Motivar a realização de eventos paradesportivos e culturais, promovendo a 

integração social dos beneficiários e de suas famílias; 

 Diversificar a formação de profissionais de educação física, por meio de cursos 

de capacitação, para que possam desenvolver trabalhos, atividades voltadas à 

pessoa com TEA e participação em eventos paradesportivos; 

 Estimular os valores sociais e culturais inerentes às práticas corporais; 

 Ofertar condições para a prática paradesportiva educacional; 

 Contribuir com o processo inclusivo, ao oportunizar a participação de pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista, em atividades esportivas a partir de 8 anos 

de idade; 

 Incentivar a continuidade do Projeto TEAtivo, ao estimular a articulação dos 

setores da sociedade com os executores do Projeto; e 

 Impactar na saúde de prevenção com resultado direto no desenvolvimento 

econômico da região atendida pelo programa. 

 

9. GESTÃO E CAPACITAÇÃO 

Os cursos de capacitação dos profissionais e estagiários que atuarão nos núcleos do 

TEAtivo é de responsabilidade das entidades proponentes e poderão ter conteúdos 

gerais e específicos ligados à prática de atividade física de pessoas com TEA, garantindo, 

assim, a capacitação especializada e continuada daqueles profissionais. O planejamento 

do calendário e do conteúdo temático das capacitações do TEAtivo será realizado em 

conjunto pela SNPAR no decorrer do processo de implantação e execução de cada 

núcleo, observadas as características e demandas iniciais e de continuidade de cada 

entidade executora.  

A fim de nortear a elaboração, por parte das entidades proponentes, dos projetos de 

implementação dos núcleos do TEAtivo, as capacitações dos profissionais envolvidos no 

Programa terão por conteúdo básico: 

1- Acolhimento Familiar das pessoas com TEA; 

2- Sistema Nervoso Central - A importância da estimulação precoce;  



 

 

3- Exemplos práticos de ABA (Applied Behavior Analysis) em um cenário motor;  

5- Apraxia;  

6- Esteriotipia; 

7- Paralisia Cerebral;  

8- Transtorno Opositor Desafiador;  

9- Funções Executivas;  

10- TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade;  

11- Anamnese; e  

12- Protocolo de Avaliação. 

A SNPAR poderá, ainda, realizar parcerias com outras instituições, com vistas a oferecer 

outros cursos específicos e complementares, com base nas necessidades de cada núcleo 

ao longo da execução do Projeto. 

 

10. AÇÕES FINANCIÁVEIS  

10.1. Recursos humanos 

Item  Descrição Qtde. Natureza da Despesa 

1.1 Contratação Professores 40h (com encargos sociais) 9 Custeio 

1.2 
Contratação professor 40h (com encargos sociais para 

coordenação) 
1 Custeio 

1.3 
Contratação de professor 40h (com encargos sociais, para 

coordenação pedagógica) 
1 Custeio 

1.4 
Contratação de professor 40h (com encargos sociais, para 

supervisão pedagógica) 
1 Custeio 

1.5 Contratação fisioterapeuta 40h (com encargos sociais) 1 Custeio 

1.6 Contratação estagiário 20h (com INSS) 5 Custeio 

 

10.2. Material de consumo 



 

 

Item  Descrição Qtde. Natureza da Despesa 

1.1 Material e Equipamento Esportivo X Custeio 

1.2 Uniforme X Consumo 

 

11. CONTRAPARTIDA DOS PARCEIROS DO PROGRAMA 

Caso haja contrapartida, na definição do escopo do Projeto Técnico, a entidade deve 

apresentar o valor da contrapartida, que é a parcela de recursos próprios que a 

proponente deve aplicar na execução do objeto do convênio, de acordo com sua 

capacidade técnica e operacional.  

 

A contrapartida é entendida como a materialização do esforço das partes para viabilizar 

a proposta de trabalho. Para as entidades públicas, conforme prevê a legislação vigente 

(Portaria Interministerial nº 424/2016), o empenho material deve ser obrigatoriamente 

realizado com recursos monetários (dinheiro), recebendo, assim, a denominação de 

contrapartida financeira que, uma vez pactuados, devem ser depositados e geridos pela 

conta específica do convênio, conforme cronograma de desembolso constante do plano 

de trabalho.  

 

A contrapartida oferecida pela entidade proponente deverá ser exclusivamente 

financeira calculada sobre o valor total do objeto pactuado, obedecendo aos 

percentuais estabelecidos pela legislação vigente.  

 

É importante lembrar que, no momento da prestação de contas, será exigida a 

documentação comprobatória das despesas referentes à contrapartida oferecida, nos 

mesmos moldes das despesas relativas ao recurso repassado por esta Pasta Ministerial.  

 

Não será exigida contrapartida financeira para as propostas de trabalho apresentados 

pelas entidades públicas de esfera federal, sob a égide do Decreto nº 10.426/2020.  

 



 

 

Para as Organizações da Sociedade Civil não será exigida contrapartida financeira, 

podendo de comum acordo as OSC’s realizarem contrapartida em bens e serviços que 

será devidamente identificada no respectivo termo de fomento ou de colaboração, de 

acordo com o disposto no art. 35, §1º da Lei nº 13.019/2014.  

 

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

12.1. Instrumento de formalização das parcerias 
 

Conforme legislação vigente, todos os atos e procedimentos relativos à formalização da 

parceria serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – 

Plataforma +Brasil, sistema disponível para consulta pública por meio do Portal dos 

Convênios.  

Finda a etapa de análise técnica e aprovação do Projeto Técnico, o processo será iniciada 

a etapa de formalização da parceria, na qual será analisado e aprovado o Plano de 

Trabalho.  

Nessa fase, é de fundamental importância o preenchimento correto e a inserção dos 

documentos nas abas específicas da Plataforma +Brasil, tornando o processo mais 

célere, o que torna mais eficiente a análise e finalização da formalização da parceria. 

As orientações necessárias para esta fase poderão ser solicitadas pelo e-mail: 

acompanhamento.snpar@cidadania.gov.br .  

Importante esclarecer que as parcerias a serem realizadas com Organizações da 

Sociedade Civil – OSC’s, seja por termo de fomento ou por termo de colaboração, em 

regra dependem de Chamamento Público prévio, nos termos da Lei nº 13.019/2014;  

Convênios a serem formalizados com a Administração Pública Estadual ou Municipal, 

deverão seguir o Decreto nº 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº 424 de 2016; 

Termo de Fomento ou Termo de Colaboração a serem formalizados com as 

Organizações da Sociedade Civil, Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 8.726/2016. 

 

mailto:acompanhamento.snpar@cidadania.gov.br


 

 

12.2. Acompanhamento das execuções 
 

A parceria entrará em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União - D.O.U. e 

será acompanhada por meio dos Sistemas disponíveis do Governo Federal, pelos 

relatórios de atividades iniciais e de execução, ou ainda, por meio do acompanhamento 

in loco, com vistas a dar mais celeridade do atendimento aos beneficiados do Programa. 

Para implementação das políticas públicas desenvolvidas no âmbito desta Secretaria 

Nacional de Paradesporto - SNPAR, caberá a entidade adotar os seguintes 

procedimentos:  

 Regularizar a conta corrente aberta especificamente para a execução do objeto 

pactuado junto a instituição bancária indicada na proposta, se for o caso.  

 Depositar a contrapartida (válido somente para parcerias provenientes de Convênios, 

conforme estabelecido no cronograma de desembolso) e aplicar em caderneta de 

poupança, conforme estabelecido no § 5º, art. 41 da Portaria Interministerial nº 

424/2016. 

 Indicar o Coordenador-Geral da parceria, mediante Termo de Indicação e apontar o 

interlocutor do sistema Plataforma +Brasil.  

 Realizar a aquisição dos bens e serviços aprovados no Plano de Trabalho, nos casos a 

seguir:  

a) Convênio:  

1) Inserir a documentação referente aos certames licitatórios na aba 

“processo de execução” da Plataforma + Brasil no prazo de 60 dias após 

a publicação do instrumento no D.O.U., conforme exposto no § 3º, art. 

50 da Portaria Interministerial nº 424/2016; 

2) Observar o atendimento às documentações da licitação que serão 

verificadas pelo Concedente nos seguintes aspectos: 

contemporaneidade do certame; preços do licitante vencedor e sua 

compatibilidade com os preços de referência; respectivo enquadramento 

do objeto ajustado com o efetivamente licitado; e fornecimento pelo 



 

 

convenente de declaração expressa firmada por representante legal do 

órgão ou entidade convenente, ou registro na Plataforma + Brasil que a 

substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis; e 

3) Executar o recurso financeiro, liberado pela Concedente após o aceite do 

procedimento licitatório na Plataforma +Brasil, no prazo de 180 dias da 

liberação do recurso, conforme estabelece o § 8º, art. 41, da Portaria 

Interministerial nº 424/2016.  

b) Termo de Execução Descentralizada:  

1. Após a publicação do instrumento no D.O.U., realizar os procedimentos 

licitatórios devidos e empenhos dos créditos orçamentários 

descentralizados por meio da Secretaria Nacional do Paradesporto.  

c) Termos de Fomento ou Colaboração:  

1. Realizar a aquisição de bens e serviços após o recebimento dos recursos 

pactuados, podendo ser por cotação prévia disponibilizada na Plataforma 

+Brasil e/ou conforme métodos usualmente utilizados pelo setor privado 

que deverão ser registrados na Plataforma.  

Atendidas as exigências acima, nos prazos estabelecidos nas normas que regulamentam 

a matéria, caberá a entidade iniciar o atendimento aos beneficiados nos núcleos com 

espaços adequados à (s) modalidade (s) ofertadas e devidamente identificados com a 

marca do Governo Federal, que deverá ser aprovada pelo setor de publicidade do 

Ministério da Cidadania (publicidade.cgce@cidadania.gov.br). 

Registra-se que, após o início do atendimento aos beneficiados do Programa, a entidade 

deverá, no prazo máximo de 60 dias, inserir na Plataforma + Brasil, aba “anexo da 

execução”, o Relatório de Atividade Inicial - RAI, cujo modelo será encaminhado 

juntamente com ofício de orientações, pelo setor de acompanhamento desta 

SNPAR/SEESP/MC.  

Quanto aos Termos de Execução Descentralizada, a entidade deverá encaminhar o 

referido relatório. 
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Ademais, no acompanhamento da execução do objeto serão verificados: a comprovação 

da boa e regular aplicação dos recursos, a compatibilidade entre a execução do objeto, 

o estabelecido no Plano de Trabalho, os desembolsos e pagamentos, a regularidade das 

informações registradas pelo convenente na Plataforma +Brasil, bem como dos 

Relatórios de Execução, que deverão ser encaminhados pela entidade conforme prazos 

estabelecidos no ofício de orientações e modelos disponibilizados.  

Para obtenção de orientação, no que tange a execução do objeto pactuado, a entidade 

deverá entrar em contato com a Secretaria Nacional de Paradesporto, órgão 

responsável pelo acompanhamento técnico operacional das parcerias, por meio do e-

mail: acompanhamento.snpar@cidadania.gov.br. 

 
12.3. Prestação de contas 
 

Todo órgão ou entidade que receber recursos públicos é obrigado a prestar contas da 

boa e regular aplicação do montante recebido, sob pena das sanções previstas em lei e 

de comprometimento do fluxo de recursos, mediante a suspensão de transferências. As 

prestações de contas das transferências voluntárias são analisadas quanto ao mérito 

técnico pela Secretaria Nacional de Paradesporto - SNPAR.  

Assim, todas as despesas serão comprovadas por intermédio de documentos fiscais ou 

equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 

comprobatórios serem emitidos em nome da convenente, devidamente identificados 

com referência ao título e ao número do Convênio, contendo, imprescindivelmente, 

data de emissão, descrição detalhada dos materiais, bens ou serviços adquiridos.  

Cumpre ressaltar, também, que os atos e os procedimentos relativos à formalização, 

execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de 

contas especial dos Convênios e Termos de Fomento ou de Colaboração, serão 

realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Plataforma 

+Brasil, sistema disponível para consulta pública, por meio do Portal dos Convênios.  

Visando facilitar o trabalho das entidades parceiras, a SNPAR fornece, desde que 

solicitada, modelo de Relatório de Cumprimento do Objeto específico para cada um dos 
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programas e/ou parceria que esta desenvolve. O referido modelo e outras informações 

podem ser solicitadas através do e-mail: snpar@cidadania.gov.br. 

 
 
 
12.4. Divulgação e Logomarcas 
 
A entidade executora será responsável pela divulgação e elaboração da identificação 

visual das atividades e eventos desenvolvidos pelo núcleo enquanto durar o Programa 

TEAtivo, que poderão ser realizados por equipe de comunicação do executor ou por 

parceiros contratados para este fim, conforme plano de mídia apresentado no Plano de 

Trabalho à SNPAR. Os núcleos poderão ter suas atividades e seus eventos divulgados 

pelos meios de comunicação da Secretaria Especial de Esportes do Ministério da 

cidadania.  

 

O Manual de Marcas, anexo a este documento, traz as orientações acerca da utilização 

e aplicação em uniformes e materiais de mídia das logomarcas do Programa TEAtivo, da 

Secretaria Especial do Esporte, da Secretaria Nacional do Paradesporto e do Governo 

Federal. O referido manual instrui, ainda, sobre o uso de logomarcas dos executores e 

seus eventuais parceiros.  
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