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Ministério analisa propostas de 2.616 prefeituras interessadas na execução do Pelc 

e do Vida Saudável 

Sexta, 06 Dezembro 2013 16:33 

 

 

 

 

Técnicos e convidados do Ministério do Esporte se reúnem até esta sexta-feira (06.12), no Hotel Mercure, em 

Brasília, para analisar o mérito do planejamento pedagógico das propostas de 2.616 prefeituras de todo o país que 

desejam ter Foto: Francisco Medeirosos programas Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável. As propostas, que 

foram cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), são 

respostas à chamada pública feita pela pasta há cerca de 40 dias, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 

Lazer e Inclusão Social (Snelis). 

Do total de propostas cadastradas pelas prefeituras 1714 foram destinadas ao Pelc Urbano, que contempla com 

atividades de esporte e lazer, crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiências. Também foram 

registrados 261 pedidos paro o Pelc na vertente Comunidades Tradicionais, para indígenas e quilombolas, e 641 para o 

programa Vida Saudável, que contempla pessoas a partir dos 45 anos. 

Após essa etapa de análise do mérito das propostas, a próxima fase será de homologação e publicação do 

resultado provisório dos projetos selecionados no portal do Ministério do Esporte www.esporte.gov.br. Também para 

este mês de dezembro está prevista a  homologação e a divulgação do resultado final da seleção, no mesmo endereço. 

Os trabalhos são supervisionados pela coordenadora-geral de Estudos de Esporte e Lazer, Ana Elenara Pintos. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/45905-ministerio-do-esporte-analisa-propostas-

de-2-616-prefeituras-interessadas-na-execucao-do-pelc-e-do-vida-saudavel  
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Ministério adia para 20 de dezembro divulgação do resultado provisório de 

propostas do Pelc e do Vida Saudável 

Segunda, 09 Dezembro 2013 16:51 

 

O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis), adiou, para o dia 20 de dezembro, a divulgação do resultado provisório da seleção das propostas de 2.616 

prefeituras de todo o país que desejam executar os programas Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável. 

Conforme chamamentos públicos divulgados anteriormente pela pasta, o anúncio estava previsto para esta terça-feira, 

(09.12). A avaliação poderá ser conferida no portal do ministério, na nova data. 

Das propostas cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

(Siconv), 1.714 foram destinadas ao Pelc Urbano, que contempla com atividades de esporte e lazer crianças, jovens, 

adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiências. Também foram registrados 261 pedidos paro o Pelc na vertente 

Comunidades Tradicionais, para indígenas e quilombolas, e 641 para o programa Vida Saudável, que contempla 

pessoas preferencialmente com idade igual ou superior a 60 anos. 

Na última semana,  as propostas cadastradas foram submetidas a análise do mérito do planejamento 

pedagógico. Cerca de 40 profissionais, entre técnicos da Snelis e convidados do Ministério do Esporte, participaram da 

ação. 

  

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/45936-ministerio-adia-para-20-de-dezembro-

divulgacao-do-resultado-provisorio-de-propostas-do-pelc-e-do-vida-saudavel  
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Seleção de propostas dos programas Pelc e Vida Saudável será conhecida em 22 de 

janeiro 

Quinta, 19 Dezembro 2013 19:48 

 

O grande volume de propostas apresentadas levou o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de 

Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), a decidir pelo adiamento, para 22 de janeiro, da data da divulgação 

do resultado com a seleção das propostas feitas pelas 2.616 prefeituras interessadas em executar os programas Esporte e 

Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável. 

Os projetos já foram submetidos a análise de mérito do planejamento pedagógico. A próxima etapa do 

processo é a avaliação do resultado provisório, cujo anúncio estava previsto para esta sexta-feira (20.12). O julgamento 

poderá ser conferido no portal do Ministério do Esporte na nova data divulgada. 

Os pleitos apresentados  pelas prefeituras são resultados do chamamento público para os dois programas. O 

edital  foi publicado na edição do Diário Oficial da União de 4 de outubro de 2013. 

Das propostas cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

(Siconv), 1.714 foram destinadas ao Pelc Urbano. Também foram registrados 261 pedidos paro o Pelc na vertente 

Comunidades Tradicionais (indígenas e quilombolas) e 641 para o programa Vida Saudável, que contempla pessoas 

preferencialmente com idade igual ou superior a 60 anos. 

Criado em 2003, o Pelc estimula a convivência social, a formação de gestores e de lideranças comunitárias e 

favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como 

políticas e direitos de todos. Atualmente, o programa tem dois tipos de unidades de atendimento: Núcleos Urbanos, que 

contemplam com atividades de esporte e lazer crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiências; e 

Núcleo para Povos e Comunidades Tradicionais, voltados para grupos culturalmente diferenciados, como povos 

indígenas, quilombolas e populações ribeirinhas. Independentemente da vertente, cada núcleo do Pelc conta com 400 

beneficiados. 

Outro avanço promovido pelo Ministério do Esporte em 2012 foi o reconhecimento do Vida Saudável, antes 

uma modalidade do Pelc, como um importante programa social. Seguindo a proposta do Pelc, o Vida Saudável se 

diferencia por atender preferencialmente os idosos, contando com 200 beneficiados por núcleo. 

 

 

Carla Belizária 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/46075-selecao-de-propostas-dos-programas-pelc-

e-vida-saudavel-sera-conhecido-em-22-de-janeiro  
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