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Ministério prorroga prazo para o primeiro bloco de formalização de propostas do 

Pelc e do Vida Saudável 

Sexta, 04 Abril 2014 18:34 

 

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

(Snelis) prorrogou, nesta  sexta-feira (04.04), o prazo para o cadastramento preliminar das propostas classificadas no 

primeiro bloco de formalização dos programas Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável. Até o dia 17 de abril, 

as prefeituras autoras das 606 propostas selecionadas para esta etapa deverão incluir as documentações e informações 

no  Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), exigidas nos editais. 

  

Do total de propostas integrantes do primeiro bloco de formalização, 357 são do Pelc na vertente Núcleos 

Urbanos e 62 na Povos e Comunidades Tradicionais. O Vida Saudável conta com 187 nessa etapa. 

  

Além da prorrogação, também estão convocados para o segundo bloco de formalização os demais proponentes 

da Ata do Banco de Propostas. O chamamento corresponde a 394 propostas, sendo: 369 para Pelc Núcleos Urbanos e 25 

para o Vida Saudável. Nessa etapa não houve seleção para Pelc na vertente Povos e Comunidades Tradicionais porque 

todas as propostas habilitadas foram convocadas no primeiro bloco de formalização. O período estabelecido para o 

cadastramento das prefeituras contempladas no segundo bloco de formalização é de 8 de abril a 5 de junho, conforme 

lista divulgada. 

  

Seleção 2014 - O resultado final dos dois editais de chamadas públicas da seleção das propostas feitas pelas 

2.616 prefeituras interessadas em executar os programas Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) e Vida Saudável foi 

publicado no dia 7 de fevereiro. Mil propostas foram classificadas, sendo 726 para pleitos de Pelc Urbano, 62 para o 

Povos e Comunidades Tradicionais e 212 para o Vida Saudável. 

  

Confira demais informações e prazos estabelecidos neste link. 

  

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/47223-ministerio-prorroga-prazo-para-o-primeiro-

bloco-de-formalizacao-de-propostas-do-pelc-e-do-vida-saudavel  
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Em Fortaleza, ministro Aldo Rebelo assina convênio do PELC para atender todo o 

estado 

Terça, 08 Abril 2014 08:03 

 

 

Parceria com o Estado do Ceará vai levar o PELC para todo o estado (Foto: Paulino Menezes/ME) 

 

Após visitar as obras do Centro de Formação Olímpica de Fortaleza, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, 

assinou na tarde desta segunda-feira (07.04) convênio com o governo do Estado do Ceará para a implantação do 

programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) em todo o estado. 

“O PELC tem múltiplas funções como esporte e lazer de inclusão social, entretenimento, educacional e 

comunitário. Então, eu acho que ele pode ser útil para a comunidade de várias formas. Ao lado do Programa Segundo 

Tempo, o PELC é o que mais recebe apoio do governo federal no esporte educacional”, explicou o ministro. 

Na ocasião, o secretário de Esporte do Estado do Ceará, Gilvan Paiva, falou da importância do programa para a 

região e anunciou mais duas ações nas quais contará com o apoio do ministério: a continuação do Programa Segundo 

Tempo até o fim de 2014 e a realização dos Jogos Escolares do Ceará. “Somente nos últimos 10 anos é que o esporte 

passou a ter uma envergadura de política de estado. Nós teremos uma grande experiência em construção de uma ação 

que tem como essência o esporte na comunidade”, fala Paiva. 

Ao todo serão 100 núcleos em 44 municípios cearenses. O total da verba destinada ao programa no estado será 

de quase R$ 14 milhões e parte já foi liberada. 
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Programa Segundo Tempo 

O Segundo Tempo tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de forma a promover 

o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. No Ceará, o programa atende a mais de 46 mil 

estudantes em 466 núcleos distribuídos por 184 municípios. 

 

Jogos Escolares do Ceará 2014 

Os Jogos Escolares do Ceará 2014 serão organizados pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) 

e pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e terá apoio do Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional 

de esporte, Educação, Lazer e inclusão social (SNELIS). 

Os jogos têm por finalidade promover ampla mobilização do segmento escolar, incentivando o esporte como 

forma de inclusão social e estimulando a participação dos alunos em atividades esportivas dentro das escolas além de 

identificar novos talentos. As modalidades disputadas serão: Atletismo, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Rítmica, 

Handebol, Judô, Natação, Luta Olímpica, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Badminton e Xadrez nos gêneros 

masculino e feminino. 

 

Lilian Amaral, de Fortaleza 

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/47247-em-fortaleza-ministro-aldo-

rebelo-assina-convenio-do-pelc-para-atender-todo-estado-cearense  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
https://twitter.com/minesporte
https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/47247-em-fortaleza-ministro-aldo-rebelo-assina-convenio-do-pelc-para-atender-todo-estado-cearense
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/47247-em-fortaleza-ministro-aldo-rebelo-assina-convenio-do-pelc-para-atender-todo-estado-cearense

