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EMENTAEMENTA:

Busca de compreensão do processo de renovação - o novo
sistema utilizado pelo Ministério do Esporte e orientações
gerais. Reflexão sobre os principais problemas que
impedem e/ou atrasam o processo de renovação. Análise
da atual realidade do Setor e discussão sobre os cuidados
para evitar problemas.
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Principais Problemas 

• Erros no preenchimento dos projetos básicos e 
planos de trabalhoplanos de trabalho

• Soma e/ou multiplicação
• Detalhamento das Ações – não trazem os 
devidos esclarecimentos e formas de cálculo
• Projetos não trazem informações relevantes 
sobre a execução do convênio anteriorsobre a execução do convênio anterior –
benefícios alcançados e importância da 
renovação
• Repetição de textos dos projetos 
anteriores sem fazer as devidas adaptações
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Principais Problemas 

• Envio de documentação incompleta
V i t d C tidõ D l õ d t• Vencimento de Certidões e Declarações durante o 

trâmite do processo
• Demora no envio do material solicitado 
• Inadimplências - CAUC/SIAFI/CRP
• Ressalvas nos pareceres de Cumprimento de Objeto 
dos convênios anteriores

Setor de Renovações

Número de pleitos no Setor - “141”

Pleitos que já foram analisados sob o 
ponto de vista de cumprimento do objeto 
do convênio anterior - “25”

• Inadimplentes - “13” (52%)
• Erros no preenchimento ou aguardando 

atualização de documentos – “21” 
(84%)
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Pleitos que estão aguardando a análise do 
cumprimento do objeto do convênio anterior  “116”

Setor de Renovações

p j

• Aguardando conclusão do sistema – “64”
• Apresentaram apenas ofício – “7”
• Pleitos de 2006 que já estão formados 
processos - “45”

Inadimplente - “19” (42%)
Erros no preenchimento ou aguardando 

atualização de documentos – “26” (58%)”

Cuidados para evitar 
problemas 

• Ler atentamente as instruções que estão 
disponíveis no sistema;disponíveis no sistema;
• Em caso de dúvidas, manter contato com o Setor 
de Renovações;
• Ter coerência nas informações prestadas;
• Detalhar todas as fases e etapas do projeto;
• Manter a documentação exigida atualizada;
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Plano de Trabalho -
Contrapartida 

• Disponibilizar Recursos Humanos 
(serviços economicamente mensuráveis);

• Despesas com Encargos Patronais;
• Despesas com Licitações
• Adquirir Equipamentos (computador, som e outros);
• Adquirir Placas de Divulgação do Programa;Adquirir Placas de Divulgação do Programa;

Setor de Renovações

renovação_segundotempo@esporte.gov.br

Tel: (61) 3429.6815


