
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

 

O projeto em comento ingressou no Ministério do Esporte no ano de 2014 e foi 

aprovado por esta D. Comissão Técnica no valor de R$ 725.516,86 (Setecentos e vinte e cinco 

mil Quinhentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos). A publicação de sua aprovação saiu 

no Diário Oficial da União de 27 de março de 2015. 

 A captação dos recursos do projeto aconteceu de forma parcial, sendo necessário 

realizar um ajuste do plano de trabalho, aprovado no valor de R$ 294.987,90 (Duzentos e 

noventa e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos). O Termo de 

Compromisso foi assinado em 6 de abril de 2016. 

Após a assinatura do Termo de Compromisso e do tramite da transferência de parte da 

verba de R$ 195.415,62 para a Conta de Livre Movimentação, iniciou-se a execução do 

projeto. Em Janeiro de 2017 os recursos da primeira parcela findaram-se, entrando o 

proponente assim com o processo de liberação da segunda parcela. 

A liberação da segunda parcela foi liberada somente em Abril de 2017, sofrendo assim 

o projeto, alguns atrasos em relação a pagamentos, principalmente do item Recursos 

Humanos. Por esse motivo, solicitou-se também a prorrogação do prazo de execução, até a 

data de 31/07/2017, conforme consta em Termo Aditivo. 

 

Objetivos do projeto 

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento, manutenção e performance da 

equipe de Rugby da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, formado principalmente 

por alunos e ex-alunos graduados na Escola. Neste contexto, os recursos provenientes da Lei 

de Incentivo ao Esporte visavam suprir todas as necessidades de infraestrutura para 

desenvolvimento e realização dos treinos e jogos da equipe para o ano de 2016 e inicio de 

2017, desde inscrição nos principais campeonatos no âmbito estadual e nacional, para os quais 

a equipe já estava classificada em função de seu desempenho, passando por locação de 

campos para treinamento até aquisição de todos os materiais esportivos necessários, bem 



como compor sua comissão técnica qualificada e toda a comunicação da equipe para com a 

sociedade.  

A equipe é formada por alunos e ex-alunos de todas as classes sociais que demonstram 

o interesse em defender as cores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo por meio 

do Rugby. Objetivou-se o aprimoramento dos atletas envolvidos, criando condições para a 

detecção de novos talentos, além de proporcionar ao público presente nos jogos e 

competições da equipe disputas de alto nível.  

A Poli Rugby, como é conhecida, também tem como finalidade estimular o alto 

rendimento e as disputas por equipes (entre universidades e entre agremiações), divulgando o 

Rugby e fomentando sua prática diante da sociedade e consequentemente aumentando o 

número de participantes da mesma. Todo este objetivo leva em consideração o potencial da 

modalidade e, ainda, assumindo que o Rugby pode ser importante ferramenta social, 

educacional, cultural e de promoção de saúde e lazer. Por fim, conforme a finalidade do 

projeto que buscou resultados através do desempenho e performance em alto nível, concluiu-

se por seu enquadramento na manifestação desportiva de alto rendimento. Ressalta-se que 

toda a comissão técnica envolvida no projeto foi composta por profissionais altamente 

qualificados e capazes, a partir da disponibilidade das necessidades neste projeto 

apresentadas, de levar a Poli Rugby a atingir tal alto nível. 

 

Resultados 

Dentro dos objetivos traçados, mencionados acima, a equipe conseguiu grande 

evolução no seu rendimento ao longo da execução do projeto, especialmente no segundo 

semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017. O Projeto se iniciou em Abril de 2016, 

durante a participação da equipe no Campeonato Paulista de Rugby – 1ª divisão, onde a 

equipe teve participação satisfatória permanecendo na 1ª divisão para o próximo campeonato 

que se iniciaria em Março de 2017. Em agosto de 2016, começou o Campeonato Brasileiro de 

Rugby – 2ª divisão (Taça Tupi), onde a performance da equipe foi muito superior aos outros 

anos fazendo com que a equipe vencesse de um time tradicional na semi final e alcançasse a 

grande final da competição, fazendo um jogo muito parelho com outra equipe de muita 

tradição no Rugby nacional, perdendo somente por 1 ponto. Assim a Equipe Poli Rugby, 

disputou na sequencia a repescagem que acontece todos os anos entre o vice-campeão da 2ª 



divisão contra o penúltimo colocado da 1ª divisão, onde venceu de forma brilhante, 

garantindo assim a vaga na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby de 2017. 

Iniciando-se o ano de 2017, com uma estrutura conquistada durante o ano de 2016, 

com recursos do projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, a equipe começou os trabalhos já no 

mês de Janeiro. Participando do Campeonato Paulista da 1ª Divisão, alcançou, a melhor 

colocação na 1ª fase da competição se classificando para as semi finais, onde obteve êxito se 

classificando para a grande final contra a equipe de Jacareí (atual campeão brasileiro da 1ª 

divisão). 

Na grande final, com grande público presente no estádio do CEPEUSP, transmissão 

online em sites da modalidade e canais de mídias sociais da Federação Paulista de Rugby, a 

Poli Rugby conseguiu uma grande vitória na prorrogação obtendo 38x33 conquistando assim o 

título do Campeonato Paulista da 1ª divisão. 

Esse foi a grande conquista do projeto “Manutenção da Equipe Poli Rugby”. Na 

verdade, foi a consequência de todo o trabalho. Existem outras conquistas em todo o 

processo, mas que culminou na conquista do título. 

A equipe cresceu muito nesse um ano de projeto, atraiu a presença de um público 

muito maior aos jogos, tanto da comunidade politécnica (atuais alunos e ex-alunos), quanto 

comunidade USP (outras unidades) e também gerando impacto na comunidade Butantã-USP 

(onde compreende moradores da região e principalmente das comunidades de baixa renda do 

entorno).  Como resultado do projeto também atraiu novos atletas e adeptos do esporte, 

tendo assim, o projeto, sucesso no alcance dos seus objetivos. 

Ainda assim, foram grande as evoluções na capacitação de profissionais e atletas, 

melhor preparação física e condições de treinos para todos os atletas o que proporciona um 

melhor aproveitamento da difusão da modalidade. 

A Rugby Poli continuou seus trabalhos de clínicas de Rugby com essas comunidades de 

forma a difundir o Rugby, modalidade em franco crescimento no Brasil. 

O público beneficiado diretamente foram os atletas e comissão técnica que somam 

por volta de 50 pessoas. Os beneficiados indiretamente são os seguidores da equipe, nas redes 

sociais, no site, estando presente nos jogos, comunidades, etc. que somam por volta de 1.500 

pessoas. 



Visando a atender o artigo 16 do Decreto 6.180/07, os jogos com mando de jogo da 

Poli Rugby foram realizados no campo do CEPEUSP (Centro Esportivo da USP) que contempla 

todo tipo de acessibilidade proporcionando condições a pessoas idosas e portadoras de 

deficiências. 

METAS QUALITATIVAS 

      

META: Oferecer o que há de melhor em termos de organização, estrutura, julgamento 

e recursos humanos para que os atletas integrantes da equipe possam atingir o mais alto nível 

em suas performances. INDICADOR: Resultados da equipe durante a execução do projeto. 

VERIFICADOR: Resultados da equipe durante a execução do projeto. 

A meta acima foi alcançada devido a toda a estrutura implementada em 2016 por 

conta dos recursos do projeto em questão. 

META: Manter o acesso a elite do Campeonato Paulista da Primeira Divisão, obtido no 

final do ano de 2013, e conquistar o acesso a Primeira Divisão do Brasileiro de Rugby (Série A), 

sendo hoje apto a disputar o campeonato de 2ª divisão nacional (Taça Tupi); INDICADOR: Ter 

os acessos concluídos VERIFICADOR: Ter os acessos concluídos. 

A meta acima foi totalmente alcançada visto que a equipe foi CAMPEÃ da 1ª divisão 

do Campeonato Paulista em 2017 e obteve o acesso à  1ª divisão do Campeonato Brasileiro 

no fim de 2016, se mantendo na mesma divisão para o ano de 2018. 

META: Permitir o aprimoramento dos atletas pela vivência de competições de alto 

nível no âmbito estadual e nacional, homologadas pela FPR - Federação Paulista de Rugby e 

CBRu - Confederação Brasileira de Rugby. INDICADOR: Resultados da equipe durante a 

execução do projeto. VERIFICADOR: Resultados da equipe durante a execução do projeto. 

A meta acima foi alcançada já que os atletas intensificaram seus treinos para melhor 

serem preparados para os campeonatos disputados. Da mesma forma com a vivencia em 

jogos contra equipes com décadas de tradição na modalidade. 

META: Revelar novos talentos na modalidade Rugby; INDICADOR: Novos atletas com 

chances de chegar à seleção no futuro VERIFICADOR: Estatísticas boas desses novos atletas nos 

campeonatos. Relatórios técnicos da Federação Paulista de Rugby e Confederação Brasileira de 

Rugby. 



A meta acima foi alcançada dado que pelo menos três atletas da equipe estão 

surgindo como novos talentos para 2018. Um deles, ainda aluno da Escola Politécnica da USP 

foi recentemente convocado para defender a Seleção Brasileira Principal de Rugby. 

META: Estimular e difundir a prática do Rugby, especialmente em estudantes 

universitários; INDICADOR: Maior presença de pessoas acompanhando a equipe e modalidade. 

VERIFICADOR: Fotos, filmagem e aumento de acessos no site da equipe. Alcance dos mailings 

gerados pela Poli Rugby, informando regulamentos, notícias, resultados. 

A meta acima foi alcançada devido à grande evolução da equipe nos campeonatos e 

repercussão entre os alunos da Escola Politécnica e toda a Universidade de São Paulo – USP, 

isso fez com que outras equipes de outras faculdades também se interessassem por 

participar de campeonatos organizados pela Federação Paulista de Rugby – FPR e 

Confederação Brasileira de Rugby – CBRu e não somente os torneios universitários. 

META: Oferecer atividades esportivas da modalidade que promovam integração entre 

os praticantes, trazendo os princípios da disciplina, respeito, coragem, paixão e trabalho 

solidário em equipe; INDICADOR: A opinião dos próprios atletas VERIFICADOR: A opinião dos 

próprios atletas 

A meta cima foi alcançada com a promoção da integração dos praticantes da 

modalidade ao longo dos treinos e jogos. 

META: Valorizar a união do esporte com educação, cultura e responsabilidade 

socioambiental. INDICADOR: A opinião dos próprios atletas VERIFICADOR: A opinião dos 

próprios atletas. 

A meta cima também foi alcançada com valores da união do esporte com educação, 

cultura e responsabilidade socioambiental, ao longo dos treinos, eventos, preleções e jogos. 

Vale destacar os projetos sociais praticados pela equipe com oficinas de Rugby para alunos 

de segundo grau da rede publica de São Paulo. 

 

METAS QUANTITATIVAS 

META: Beneficiar diretamente 40 atletas, sendo 30 atuais alunos e 10 ex-alunos da Escola 

Politécnica da USP. INDICADOR: Número dos atletas presentes nos treinos e nos jogos durante 

o projeto. VERIFICADOR: Lista de presença dos treinos e súmula dos jogos. 



A meta foi alcançada como pode ser vista na planilha da prestação de contas parcial na lista 

de quase 50 beneficiados, que são os atletas da equipe. 

META: Beneficiar indiretamente 500 pessoas através dos treinos, competições e trabalhos 

envolvidos  Tratam de toda a comunidade da Poli Rugby, dentre familiares, amigos e exalunos 

e ex-atletas de Rugby da Escola Politécnica, desde o início da modalidade na faculdade em 

1971. INDICADOR: Número de pessoas que acompanham a equipe nos jogos, treinos, 

competições e demais eventos e reuniões.. VERIFICADOR: Contagem nos jogos e Lista de 

presença nos eventos e reuniões da equipe. Outro verificador: Fotos e filmagens. 

A meta foi alcançada dado o número de pessoas presentes nos jogos e eventos da equipe. 

Na final do Campeonato Paulista de 2017 o público presente foi de quase 500 pessoas sem 

contar nas pessoas que assistiram o jogo pela internet nos canais da Poli Rugby, Portal de 

Rugby e também da Federação Paulista de Rugby. 

META: Ao fim do projeto aumentar para o número de 60 atletas treinando com a Poli Rugby 

para a formação e renovação da equipe. INDICADOR: Número de atletas presentes ao fim do 

projeto nos treinos e jogos da equipe. VERIFICADOR: Lista de presença dos treinos e súmula 

dos jogos. 

Meta não atingida na sua totalidade, visto que temos hoje quase 50 atletas participantes. 

META: Difundir a modalidade Rugby perante os 4.000 alunos da Escola Politécnica da USP e 

demais alunos da comunidade USP; INDICADOR: Aumento do número de alunos presentes nos 

jogos da equipe. VERIFICADOR: Contagem do número de pessoas assistindo aos jogos. Outro 

verificador: Fotos e filmagens. 

A meta foi alcançada através dos meios de comunicação da equipe para todos alunos da 

Escola Politécnica (mídias sociais, mailing, murais na faculdade, jornais internos e site oficial 

da associação). 

META: Conquistar a convocação de, ao menos, 1 (um) atleta para compor o quadro da Seleção 

Brasileira Adulta de Rugby. INDICADOR: Presença de ao menos 1 atletas da equipe na lista de 

convocação da CBRu.  

VERIFICADOR: Lista de convocação da CBRu. 

A meta foi alcançada com a melhor preparação dos atletas em andamento. São quatro os 

atletas convocados recentemente para a Seleção Brasileira Principal de Rugby. 



 

 

Eventos 

Durante o período do projeto, a Poli Rugby participou das seguintes competições: 

• Campeonato Paulista 1ª Divisão 2016 – 5º Lugar 

• Campeonato Brasileiro 2ª Divisão 2016 – Vice campeão – acesso à 1ª divisão 

• Campeonato Paulista 1ª Divisão 2017 - Campeão 

 

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO 

 

FOTOS 













 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS VEICULADAS 

 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-derrota-wallys-e-permanece-na-
elite-do-campeonato-paulista 
 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-derrota-wallys-e-permanece-na-elite-do-campeonato-paulista
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-derrota-wallys-e-permanece-na-elite-do-campeonato-paulista


 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/pasteur-derrota-poli-em-jogo-tenso-na-
usp 
 

 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/pasteur-derrota-poli-em-jogo-tenso-na-usp
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/pasteur-derrota-poli-em-jogo-tenso-na-usp


 
 
 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/spac-derrota-poli-em-jogo-aberto-ate-o-
fim 
 

 
 
 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-e-prodhe-realizam-clinica-
de-capacitacao-de-educadores-na-usp-inscricoes-abertas 
 

 
 

 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/spac-derrota-poli-em-jogo-aberto-ate-o-fim
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/spac-derrota-poli-em-jogo-aberto-ate-o-fim
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-e-prodhe-realizam-clinica-de-capacitacao-de-educadores-na-usp-inscricoes-abertas
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-e-prodhe-realizam-clinica-de-capacitacao-de-educadores-na-usp-inscricoes-abertas


 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-largam-com-tudo-na-
taca-tupi 
 

 
 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-colocam-um-pe-nas-
semifinais-da-taca-tupi 

 

 
 

 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-largam-com-tudo-na-taca-tupi
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-largam-com-tudo-na-taca-tupi
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-colocam-um-pe-nas-semifinais-da-taca-tupi
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-rio-branco-colocam-um-pe-nas-semifinais-da-taca-tupi


http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-implacavel-e-se-garante-nas-
semis-da-taca-tupi 
 

 
 
 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-realizou-clinica-de-
capacitacao-de-educadores-na-usp 
 

 
 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-alcanca-a-grande-final-da-taca-
tupi-em-triunfo-dramatico-sobre-o-san-diego 
 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-implacavel-e-se-garante-nas-semis-da-taca-tupi
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-e-implacavel-e-se-garante-nas-semis-da-taca-tupi
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-realizou-clinica-de-capacitacao-de-educadores-na-usp
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/poli-realizou-clinica-de-capacitacao-de-educadores-na-usp
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-alcanca-a-grande-final-da-taca-tupi-em-triunfo-dramatico-sobre-o-san-diego
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-alcanca-a-grande-final-da-taca-tupi-em-triunfo-dramatico-sobre-o-san-diego


 

 
 

 

 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/jacarei-e-campeao-da-taca-tupi-2016 
 

 
 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/jacarei-e-campeao-da-taca-tupi-2016


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-garante-permanencia-no-paulista-
a-em-2017 
 
 

 
 

 

 

http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-garante-permanencia-no-paulista-a-em-2017
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/brasil/poli-garante-permanencia-no-paulista-a-em-2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7LH78STS6Q 

 

 

Melhores momentos final da Taça Tupi – Campeonato Brasileiro de Rugby - 2a Divisão 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7LH78STS6Q


 

 

http://tacatupi.com.br/2016/noticia.asp?idNoticia=386 

 

 

  

http://tacatupi.com.br/2016/noticia.asp?idNoticia=386


 

 

 

 

 







 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

Considerando as ações estabelecidas nos itens Estratégias de Ação, Cronograma de 

Execução Física-Financeira e Orçamento Analítico abaixo seguem considerações acerca dos 

detalhes da execução do projeto. 

1. Material de Consumo/Expediente 

 

Todos os quatro itens foram executados, sendo três dentro do valor de projeto e 

somente a compra das tintas ultrapassando o valor total. 

 

Eram previstas compra de 15 latas de tinta para pintura do campo antes dos jogos 

da equipe. As compras foram feitas em três oportunidades ao longo da  execução 

do projeto, sendo que na última houve um aumento no valor unitário no mercado, 

fazendo com que resultasse nesse aumento do valor total em R$ 74,95. 

 

2. Divulgação/Promoção 

 

Dos quatro itens aprovados, três foram executados dentro do valor aprovado em 

projeto. A compra das bandeiras da equipe não foram realizadas por falta de 

encontrar um fornecedor que atendesse a confecção da bandeira deseja em 

qualidade e valores do projeto. 

 



3. Serviços Operacionais 

 

Nesta ação só havia o item de Locação de Ambulâncias. No projeto eram 15 

locações aprovadas para 15 jogos da equipe. Foram locadas 14 ambulâncias em 14 

oportunidades diferentes. 

 

Todas as locações foram com valor unitário abaixo do valor aprovado em projeto 

mesmo atendendo todas as especificações requeridas para o serviço. 

 

4. Uniformes 

 

Os uniformes foram todos comprados dentro dos valores unitários e totais 

aprovados em projeto. 

 

5. Material de Consumo Esportivo 

 

Os Materiais Esportivos foram todos comprados dentro dos valores unitários e 

totais aprovados em projeto. 

 

6. Taxas e Inscrições 

 

As Taxas de atletas e competições previstas foram todas executadas dentro dos 

valores unitários e totais aprovados em projeto. 

 

7. Hospedagem e Alimentação 

 

Item retirado no Ajuste do Plano de Trabalho. 

 

8. Transporte e Locomoção 

 

A locação do único ônibus previsto no projeto foi executada com valor unitário 

dentro do valor aprovado. 

9. Recursos Humanos 

 



As contratações foram feitas logo no início da execução do projeto. Sempre 

respeitando os valores determinados no projeto, assim como as quantidades de 

salários mensais. 

 

Como dito anteriormente, os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, o projeto ficou 

sem recursos devido ao atraso da transferência da 2a parcela. Dessa forma, no 

desligamento de dois funcionários no período em questão, o pagamento da 

rescisão só foi realizado com a liberação da 2ª parcela.  

Dessa forma, como consta no artigo 477 da CLT, foi feito um pagamento adicional 

de uma multa no valor de 1 salário. Multa essa, estornada à conta de LIVRE 

MOVIMENTAÇÃO ao fim do projeto. 

 

 

10. Encargos Trabalhistas 

 

Assim como os salários, a maioria dos encargos foram todos pagos dentro dos 

valores aprovados. 

 

Os únicos pagamentos que excederam o valor unitário foram os encargos 

referentes aos meses de Jan, Fev e Mar de 2017, período em que o projeto ficou 

sem recursos na conta de LIVRE MOVIMENTAÇÃO já que os recursos da 1ª parcela 

encerraram no início de Janeiro e a 2ª parcela só foi transferida em Abril de 2017. 

Por conta disso, os pagamentos dos encargos sofreram multas que acabaram 

sendo pagas com recursos do projeto. Dessa forma, ao fim do projeto estornamos 

os valores das multas à conta de LIVRE MOVIMENTAÇÃO. 

 

Além disso, houve um pagamento que não estava previsto no projeto, a DARF 

8301 (PIS sobre salário). Foram realizados alguns pagamentos dessa DARF sendo 

os mesmos estornados ao fim do projeto para a conta de LIVRE MOVIMENTAÇÃO. 

 

11. Locação de Espaços 

 

As locações de campo para treino foram realizadas na quantidade e valores 

aprovados em projeto. 

 



12. Atividade Meio – Serviços Operacionais 

 

Os serviços realizados de Assessoria Contábil e Assessoria Administrativa de 

Prestação de Contas foram realizados na quantidade e valores unitários aprovados 

em projeto. 

 

 

Segundo solicitação de prorrogação do prazo de execução e Termo Aditivo 

assinado por ambas as partes o término do projeto se daria no dia 31 de Julho de 

2017. 

 

Ainda assim, foram realizados alguns pagamentos no mês de Agosto (posterior ao 

término do projeto) mesmo que referentes ao mês de Juhlo (salários, encargos, 

etc.).  

 

Dessa forma, todo esse montante foi estornado para a conta de LIVRE 

MOVIMENTAÇÃO. 

 

Segue abaixo todo o estorno realizado para a conta de LIVRE MOVIMENTAÇÃO 

dos pagamentos considerados como indevidos na elaboração desta Prestação de 

Contas Final. 

 

 Valor de projeto Realizado Indevido 

FGTS 03.2017 626,64 661,15 -34,51 

FGTS 02.2017 626,64 696,66 -70,02 

FGTS 01.2017 432,88 483,64 -50,76 

INSS 01.2017 1.938,69 2.366,17 -427,48 

INSS 02.2017 2.750,06 3.131,49 -381,43 

INSS 03.2017 2.750,06 2.795,44 -45,38 

DARF 0561 01.2017 205,90 251,30 -45,40 

DARF 0561 02.2017 205,90 234,46 -28,56 

DARF 0561 03.2017 205,90 209,30 -3,40 

DARF 8301   75,36 -75,36 

DARF 8301   90,44 -90,44 

DARF 8301   180,88 -180,88 

DARF 8301   90,44 -90,44 

DARF 8301   90,44 -90,44 

DARF 8301   173,02 -173,02 

DARF 8301   27,44 -27,44 

Johannes MULTA   1.211,00 -1.211,00 



Mauricio Carli MULTA   4.200,00 -4.200,00 

Pós 31/07   1.796,20 -1.796,20 

Pós 31/07   121,10 -121,10 

Pós 31/07   507,11 -507,11 

Pós 31/07   15,13 -15,13 

  TOTAL -9.665,50 

 

 

Sendo assim, o valor total estornado à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO  foi no 

valor de R$ 9.665,50. 

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

Tem-se como pontos positivos os objetivos e metas alcançadas e todo o 

fôlego que a equipe ganha para a disputa dos próximo campeonatos e também 

como o mais novo clube a ter potencial de canalizar novos praticantes do 

Rugby. 

Não foram muitos os pontos negativos, mas elencamos a montagem da 

ação Encargos Trabalhistas que podia ter sido distribuída num único item 

facilitando a execução e Prestação de Contas, já que os impostos e encargos 

são unificados em guias e boletos não havendo distinção entre os cargos. 

Além disso, muitos deles são retidos da fonte e misturando com 

encargos patronais.  

Outro ponto negativo que atrapalhou um pouco o planejamento, foi o 

período em que o projeto ficou sem recursos para continuar a ser executado. 

Os recursos da 1ª parcela encerraram no início de Janeiro de 2017, só 

sendo a 2ª parcela liberada em meados de Abril de 2017. Assim, muitos 

pagamentos deixaram de ser feitos, agravando-se em multas quando feitos 

posteriormente. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se de todo o projeto como sendo um trabalho excepcional em 

todos os âmbitos. Toda a estrutura previamente pensada para o trabalho de 

um ano da equipe foi de extrema importância para a equipe alcançar todos os 

objetivos traçados e também para projetar o futuro do clube como entidade 

esportiva e também do quanto ele pode contribuir para o Rugby, para o 

esporte em geral e também para toda a sociedade. 

 

O segundo projeto, continuidade deste, está em fase de captação e o 

terceiro foi protocolado recentemente. A Associação Esportiva Politécnica de 

Rugby é muito grata ao Ministério do Esporte e Governo Federal pela 



oportunidade de trabalhar com esses recursos e usará dessa escalada na 

modalidade para retribuir para o esporte em forma de difundir a modalidade, 

trazer mais praticantes e usar dela como ferramenta social para ajudar na 

transformação de pessoas mais necessitadas. 
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