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 Departamento de Projetos

 O Departamento de Projetos é o responsável por gerenciar os recursos públicos que o 
Recreio da Juventude recebe para fomentar as atividades esportivas. O setor é responsável 
pela habilitação, formalização, execução e prestação de contas das parcerias. Todo o trabalho 
desenvolvido é baseado nos pilares da ética, transparência e compliance. 

 Projetos aprovados em 2020

 
 NOME DO PROJETO: Voleibol Recreio da Juventude / Prefeitura de Caxias do Sul
 VALOR APROVADO: R$ 58.500,00
 OBJETIVO: Participação das atletas e comissão técnica da equipe de voleibol do Recreio da 
Juventude em campeonatos, durante a temporada 2020.

 * OBS: O projeto não foi executado por conta dos cancelamentos das competições em 
virtude da pandemia do coronavírus.

 
 
 
 NOME DO PROJETO: Recreio da Juventude – Despertar Olímpico
 VALOR APROVADO: R$ 1.545.981,60
 TERMO DE EXECUÇÃO N°: 28/2020
 OBJETIVO: Viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar (Ciclo Olímpico 2021 / 2024), 
em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC.



PROJETOS  Projetos executados em 2020

 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES 
 NOME DO PROJETO: Recreio Olímpico – Formando Atletas
 VALOR: R$ 2.724.644,15
 TERMO DE EXECUÇÃO Nº: 25/2019
 OBJETO: Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Esportivos visando a atualização e 
modernização dos parques esportivos que o Recreio da Juventude disponibiliza aos atletas em 
formação, na formação do Programa de Formação de Atletas do CBC.
 SITUAÇÃO: Encerrado
 
 OBSERVAÇÕES
 - O projeto foi executado durante o ano de 2020, sendo necessário a realização de processo 
licitatório, por meio de pregão eletrônico, para a aquisição dos materiais e equipamentos 
aprovados. Os itens adquiridos foram entregues entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 
2021.
 - Modalidades beneficiadas: ginástica artística, judô, handebol, voleibol, natação, tênis e 
preparação física.
 - Principais itens adquiridos: sala de preparação física completa, equipamentos de 
análise técnica e bioquímica dos aletas, uniformes de passeio e de competição, equipamentos 
importados e de alta tecnologia para ginástica artística e natação e materiais de consumo para 
todas modalidades.

Clique aqui e acesse a lista dos equipamentos e materiais aprovados pelo projeto. 
http://www.recreiodajuventude.com.br/2017/userfiles/ckeditor/relatorio_projetorecreioolimpico.pdf

http://www.recreiodajuventude.com.br/2017/userfiles/ckeditor/relatorio_projetorecreioolimpico.pdf


 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES 
 NOME DO PROJETO: Recreio da Juventude Olímpico
 VALOR: R$ 1.401.372,96
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 79/2016
 OBJETIVO: Viabilização de Equipes Técnicas e Equipe Multidisciplinar, em consonância com 
o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf.
 SITUAÇÃO: Encerrado em 31 de dezembro de 2020. Prestação de Contas Aprovada

 

 
 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES 
 NOME DO PROJETO: Campeonatos Brasileiros Interclubes
 VALOR: Aproximadamente um milhão de reais durante o cliclo olímpico 2017/2020. O valor 
foi desembolsado para pagamento direto pelo CBC das despesas de hospedagem e passagens 
aéreas para participação dos atletas e técnicos nos Campeonatos Brasileiros Interclubes.
 OBJETIVO: Pagamento das despesas de passagem aérea e hospedagem dos atletas para 
participação nos Campeonatos Brasileiros Interclubes.
 Nº DE COMPETIÇÕES 2017 A 2020: 44

 
 Certificação do Ministério da Cidadania 

 O Recreio da Juventude recebeu a Certidão 
de Registro Cadastral do Ministério da Cidadania 
– Secretaria Especial do Esporte.
 O documento atesta o cumprimento dos 
artigos 18 e 18-A da Lei 9.615/98, habilitando o 
clube para receber recursos públicos através da 
Lei Federal de Incentivo ao Esporte e também do 
Comitê Brasileiro de Clubes.
 A certidão tem validade de um ano. Esta é 
a segunda vez que o Recreio da Juventude recebe 
a certificação no modelo da Portaria 115, do 
Ministério do Esporte.


