
Proponente: LBF

CNPJ: 12382129000190

E-mail: moatilio@gmail.com

Município: Americana

Telefone: 1936012311

Responsável Majoritário: MonicaJunqueira Atilio

Identificação do Proponente

Número do Projeto: 2000460

Título do Projeto: LBF - Hospedagem

Destinação: Evento

Detalhamento: Competição

Período do Realização: 9

Valor Solicitado: R$ 469.620,02

Identificação do Projeto

Realização do campeonato LBF (Liga de Basquete Feminino) para os Clubes participantes na temporada 2023.

Objeto do Projeto

Manifestação: Rendimento

Tipo Esporte Modalidade

Olímpico Basquete Basquete

Manifestação Esportiva

País UF Município Logradouro Data Início Data fim

Brasil São Paulo Araraquara Avenida Salle s/n 08/03/2023 30/12/2023

Brasil Santa Catarina Blumenau Rua Humberto de Campos 550 08/03/2023 30/12/2023

Brasil São Paulo Campinas Rua Artur Teixeira de Camargo 201 08/03/2023 30/12/2023

Brasil Maranhão São Luís Avenida Gomes de Castro, centro 08/03/2023 30/12/2023

Brasil Pernambuco Recife Eng. Abdias de Carvalho, s/n 08/03/2023 30/12/2023

Brasil São Paulo Santo André Rua São Pedro, 27 08/03/2023 30/12/2023

Brasil São Paulo São Bernardo do Campo Rua Bauru, 20 08/03/2023 30/12/2023

Brasil São Paulo Sorocaba Rua Duarte da Costa, 00 08/03/2023 30/12/2023

Brasil Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Estrada São Pedro de Alcântara, Vila 
Militar

08/03/2023 30/12/2023

Brasil São Paulo Itu Praça Washington Luiz, s/n 08/03/2023 30/12/2023

Local de Execução

Total: 210

Pessoa Faixa etária Quantidade PCD Tipo PCD

Adultos de 19 a 59 anos 210 Não --

Público Beneficiário
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Banco do Brasil

Agência: 4659-0

Fonte de Financiamento Proponente

Contrato de Patrocínio Não

Realização de calendário esportivo oficial Sim

Renovação ou reedição do projeto Não

Legado olímpico Não

Município de alta ou muito alta vulnerabilidade Não

Prioridade Excepcional Não

Informações Complementares
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O Projeto LBF - Hospedagem tem como principal objetivo viabilizar a realização do campeonato LBF (Liga de Basquete Feminino) para os Clubes 
participantes na temporada 2023. Nessa temporada serão 10 clubes participantes nesta que é a principal competição de basquetebol feminino do 
país. A atual edição do Campeonato será novamente organizada pela LBF - Liga de Basquete Feminino, instituição que foi criada com o propósito de 
contribuir para o crescimento o basquete feminino em todo o país, auxiliando o desenvolvimento das atletas, fortalecendo as equipes e 
consequentemente os campeonatos regionais e nacionais de basquete feminino.

Objetivo do Projeto
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Público Alvo O projeto tem como público alvo 120 atletas, 90 membros de comissão técnica das 10 equipes participantes. Manifestação Esportiva O 
projeto está classificado na manifestação de alto rendimento, projetos praticados segundo regras nacionais e internacionais com a finalidade de 
obter resultados, integrar pessoas e comunidades do País. Ações / Metodologia Através do incentivo fiscal pleiteado neste projeto, esperamos 
realizar um campeonato forte e competitivo, com as principais equipes de basquete feminino do nosso país. O projeto busca garantir todas as 
condições necessárias, para que equipes, geralmente com limitações de recursos financeiros, mas com grande potencial técnico, possam participar 
do maior e mais importante Campeonato de Basquete Feminino do Brasil. Na Liga de Basquete Feminino 2023 será dividido em uma fase 
classificatória (turno e returno totalizando 180 jogos) e uma fase de playoffs (eliminatórias em melhor de 5 jogos, divididas em Oitavas de Final, 
Quartas de Final, Semifinal e Final totalizando 55 jogos). O primeiro turno da fase de classificação será composto por 90 jogos, onde todas as 10 
equipes participantes se enfrentarão. O returno da fase de classificação possui a mesma estrutura, sendo invertida apenas a equipe mandante em 
cada um dos confrontos previstos. Total Fase de Classificação = 180 jogos. Após o turno e o returno da fase classificatória, as 8 primeiras colocadas 
nessa fase já estarão classificadas diretamente para as Oitavas de Final. Portanto, as Oitavas de Final serão disputadas em 4 confrontos em melhor 
de 5 jogos: - 1ª colocada x 5ª colocada (5 jogos) - 2ª colocada x 6ª colocada (5 jogos) - 3ª colocada x 7ª colocada (5 jogos) - 4ª colocada x 8ª 
colocada (5 jogos) Total Oitavas de Final = 20 jogos. Nas Quartas de Final as 4 primeiras colocadas na fase de classificação enfrentarão as 4 
vencedoras nos confrontos das Oitavas de Final. Total Quartas de Final = 20 jogos. Nas Semifinais as 4 equipes vencedoras dos confrontos de 
Quartas de Final se enfrentam em dois confrontos também em melhor de 5 jogos. Total Semifinais = 10 jogos. As duas equipes vencedoras dos 
confrontos semifinais se enfrentam na grande final da competição. Total Final = 5 jogos. Assim, esse presente projeto busca obter recursos para as 
taxas da equipe de arbitragem, oficiais de mesa, oficiais de estatística e representante da LBF nos 235 jogos previstos para a competição. Assim, 
esse presente projeto busca obter recursos para as taxas da equipe de arbitragem, oficiais de mesa, oficiais de estatística e representante da LBF 
nos 235 jogos previstos para a competição. 

IMPORTANTE: O sistema de disputa poderá sofrer alterações no momento da execução do projeto. A LBF informará antecedência a Secretaria 
Especial do Esporte. GRADE DE HORÁRIO Os horários de jogos são definidos pelas próprias equipes nos jogos onde atuam em seu ginásio. 
Exceção se faz aos jogos transmitidos pela televisão nesse caso a própria emissora define o horário da partida conforme sua grade.

DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS Os locais dos eventos (ginásios) são compostos por: • Quadra apropriada para jogos 
de basquetebol com piso de madeira e Iluminação adequada; • Vestiários para equipes e equipe de arbitragem; • Banheiros; • Estacionamento para 
o público; 

DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (art. 16 do Dec. Nº 6.180/07). Os locais de execução do 
projeto asseguram meios de acessibilidade e lugares reservados para pessoas com deficiência, bem como acesso preferencial para pessoas idosas. 

SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO EVENTO Os árbitros e oficiais de mesa escalados, pela especificidade do projeto, serão 
selecionados pela proponente dentro da relação de profissionais formados pelas Federações Estaduais de Basquetebol filiadas à Confederação 
Brasileira de Basquetebol (CBB) em relação de nomes formulada em conjunto com a mesma. Os oficiais de estatística, os analistas de arbitragem e 
os representantes da LBF, também pela especificidade do projeto, serão escalados dentre aqueles que participarem das clínicas promovidas 
gratuitamente pela entidade e forem aprovados pela LBF. 

QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS Os profissionais serão escalados para as partidas e receberão taxas por jogo. Cada jogo tem 
duração aproximada de duas horas. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Uma vez aprovado o projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte e captado os recursos de patrocínio, 
se iniciará a execução do projeto até a prestação de contas final em 12 meses, sendo: 1º Mês: organização do proponente e procedimento de 
seleção dos profissionais e pagamento de empresa especializada na produção do projeto. 2º ao 8º Mês: Realização do LBF; 9º Mês: Finalização e 
prestação de contas Final do projeto ao Ministério. 

CRONOGRAMA DOS EVENTOS 1) LIGA DE BASQUETE FEMININO 2023 (LBF). - de Março/2023 a setembro/2023. É fundamental para a 
realização do Campeonato Liga de Basquete Feminino (LBF) que sejam escalados árbitros, oficiais de mesa, oficiais de estatística e representantes 
da LBF dentre aqueles capacitados pelas respectivas Federações Estaduais, vinculadas à Confederação Brasileira de Basquetebol e/ou 
formados/aprovados pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Em cada jogo da Liga de Basquete Feminino são necessários: 03 Árbitros; 03 Oficiais 
de Mesa; 02 Oficiais de estatística; 01 Representante da LBF; São necessários 3 árbitros por partida. Os árbitros são classificados em 3 classes e 
remunerados conforme seu nível. Esse nível é determinado pelas clínicas de aperfeiçoamento que o árbitro participa e também pelo nível de 
experiência do mesmo. Eles são classificados conforme abaixo: 1) Internacional 2) Nacional 3) Regional Obs: Os árbitros escalados para as partidas 
variam. Portanto, para uma partida podemos ter várias configurações: - 1 Internacional + 2 Nacional - 1 Nacional + 1 Regional + 1 Internacional e 
assim por diante. Dessa forma, para podermos fazer uma previsão orçamentária adequada, levou-se em consideração a quantidade de escalas da 
temporada anterior do LBF para cada nível de árbitro. Lembrando que serão 235 jogos x 3 árbitros, então teremos 705 árbitros escalados. Eles 
foram distribuídos no orçamento conforme abaixo: - 160 escalas de árbitros da categoria Internacional - 195 escalas de árbitros categoria Nacional - 
134 escalas de árbitros categoria Regional Oficiais de Mesa: São 3 Oficiais de Mesa escalados para cada jogo. Oficiais de estatística: São 
necessários 2 oficiais de estatística por partida. Representante da LBF: Para cada partida é enviado apenas 1 Representante da LBF. Os demais 
serviços da competição serão executados e contratados com recursos próprios da Liga de Basquete Feminino(LBF) e também das equipes 
participantes. 

DESPORTO PRATICADO DE FORMA NÃO PROFISSIONAL Todos os eventos da LBF têm como público alvo os praticantes do Desporto de forma 
não profissional, conforme preceitua o inciso II do parágrafo único do Art. 3º da Lei 9.615, de 1998. " ... II - de modo não-profissional, identificado 
pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)."

Metodologia do Projeto
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Em 1997, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) começou a organizar o Campeonato Nacional Feminino em substituição a Taça Brasil de 
Clubes, que era disputada durante uma semana em uma cidade brasileira. A nova competição ganhou um novo formato com turno, returno e 
playoffs. A primeira edição do novo Campeonato foi disputada em 1998 e teve a participação de oito equipes. O Fluminense, do Rio de Janeiro, foi o 
campeão ao vencer na final o BCN/Osasco (SP) por três a dois. O quinto confronto foi assistido por mais de cinco mil pessoas no ginásio do Tijuca 
Tênis Clube. Em treze edições, de 1998 a 2010, a competição teve a presença de 35 equipes representando nove estados brasileiros: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. A equipe de Ourinhos (SP), a 
maior vencedora, venceu cinco campeonatos seguidos (2004/2005/2006/2007 e 2008), hegemonia interrompida por Catanduva em 2009. No 
Campeonato de 2010 a equipe campeã foi Santo André. Já no Campeonato de 2011, com 9 equipes, sendo 2 de fora do Estado de SP (São Luis-
MA e Blumenau-SC) tivemos como campeã a equipe de Americana. Em 2010, o Campeonato Brasileiro de Basquete passou a ser chamado de Liga 
de Basquete Feminino. A realização de um projeto como este é de fundamental importância para o desenvolvimento do basquete feminino no país, 
contribuindo diretamente para a formação e aprimoramento técnico das atletas, o nivelamento técnico das equipes e o aumento da visibilidade da 
modalidade. Com a realização do campeonato as atletas terão a oportunidade de circular por diferentes cidades e clubes brasileiros, com o objetivo 
de promover e divulgar cada vez mais a modalidade no país, tornando suas regras mais conhecidas e incentivando a iniciação na modalidade. Para 
que o basquete alcance seu objetivo, é fundamental que surjam novos talentos. Em qualquer modalidade esportiva, não há sucesso sem ídolos e um 
campeonato com abrangência nacional, forte e competitivo, é o principal meio de revelar novos talentos. Para alcançar estes objetivos e ampliar o 
acesso a times com menor infraestrutura é indispensável a utilização dos benefícios oferecidos pela Lei de Incentivo ao Esporte. Através do 
incentivo fiscal pleiteado no presente projeto as equipes de basquete feminino de nosso país terão a oportunidade de disputar um campeonato de 
alto nível, com as condições de infraestrutura necessárias, contribuindo amplamente para a disseminação desta modalidade entre a população do 
Brasil. É fundamental ressaltarmos que o Basquete feminino não é uma modalidade que possui grande destaque no Brasil, desta forma, existe uma 
clara dificuldade na realização de torneios e competições em nível nacional como o proposto pelo presente projeto. Sem um campeonato nacional 
forte, as equipes não têm oportunidade de desenvolver todo o seu potencial técnico o que causa um grande prejuízo para o desenvolvimento do 
esporte no nosso país, ainda mais em um momento como o atual tão próximo das Olimpíadas sediadas no Brasil. Com a execução do projeto e 
realização da LBF - Arbitragem, iremos proporcionar ao público uma oportunidade única de entrar em contato com esta modalidade, o que tem uma 
influência positiva no desenvolvimento do esporte em todo o país. Ressaltamos a crescente participação de outros estados e regiões na competição 
a cada ano que passa. Além da popularização do esporte como um todo e do basquete feminino, um campeonato destas proporções tem a 
capacidade de incentivar crianças e adolescentes a iniciarem uma rotina de atividades esportivas, contribuindo desta forma para o surgimento de 
novos atletas e para o desenvolvimento do esporte em nosso país.

Justificativa do Projeto
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Meta:

Realização de um Campeonato Nacional forte e competitivo, com as principais equipes de Basquete feminino do país.

Indicador:

Participação das principais equipes do país.

Instrumento de Verificação:

Ficha de inscrição.

Meta:

Proporcionar o intercâmbio de atletas e comissão técnica das diferentes regiões do país, contribuindo para o nivelamento técnico da modalidade.

Indicador:

Neste caso, a própria realização das partidas servirá como indicador do alcance desta meta, uma vez, que este é o único Campeonato Nacional da 
modalidade, ou seja, oportunidade única para o intercâmbio entre as equipes de todo o país.

Instrumento de Verificação:

Ficha de inscrição de atletas e comissão técnica.

Meta Qualitativa
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Meta:

Possibilitar a participação na competição de 120 atletas, 70 membros de comissão técnica.

Indicador:

Número de equipes, atletas e comissão técnica inscritas na competição.

Instrumento de Verificação:

Ficha de inscrição das equipes, atletas e comissão técnica no campeonato.

Meta:

Levar um total de 67.500 pessoas aos Ginásios, durante a realização do Campeonato (média de 500 pessoas / jogo).

Indicador:

Média de público da competição.

Instrumento de Verificação:

Borderôs entregues ao final de cada partida.

Meta Quantitativa
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Fonte de financiamento: Lei 11438

Ação Duração Quantidade itens Valor total estimado

Hospedagem / Alimentação 9 1260 R$ 447.262,20

Total: 447.262,20

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim
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Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio
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Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R$ 447.262,20

Ação: Hospedagem / Alimentação

Duração: 9

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R$ 447.262,20

Item: Hospedagem equipes

Descrição: Hospedagem em quarto duplo em hotel 3 estrelas par equipes da LBF previstas no projeto. Memória de cálculo na planilha de média 
ponderada das hospedagens

Unidade: Unidade

Quantidade: 1260

Valor unitário: R$ 354,97

Valor total: R$ 447.262,20

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim - Detalhamento
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Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R$ 0,00

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio - Detalhamento
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Fonte de financiamento: Lei 11.438 Valor total estimado

Total Atividade Fim R$ 447.262,20

Total Atividade Meio R$ 0,00

Total Atividade Fim + Meio R$ 447.262,20

Elaboração + Captação de Recursos R$ 22.357,82

Elaboração + Captação de Recursos(%) 5.00%

Total Parcial R$ 469.620,02

Acompanhamento do projeto(2,5%) R$ 0,00

Total Geral R$ 469.620,02

Fonte de financiamento:Todas Valor total estimado

Lei 11.438 R$ 447.262,20

Recursos Próprios R$ 0,00

Recursos Públicos R$ 0,00

Outros Incentivos Fiscais R$ 0,00

Outros Recursos R$ 0,00

Receitas Previstas R$ 0,00

Total do Projeto R$ 447.262,20

Orçamento - Resumo
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Atividade Fim

Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

Ação: Hospedagem / Alimentação

Hospedagem equipes
Hospedagem em quarto duplo em hotel 3 estrelas par equipes da LBF previstas no projeto. Memória 
de cálculo na planilha de média ponderada das hospedagens

1260 Unidade 9 R$ 354,97 R$ 447.262,20

Total Atividade Fim: R$ 447.262,20

Atividade Meio

Item Descrição Quantidade Unidade Duração Vlr Unitário Total

-- -- -- -- -- -- --

Total Atividade Meio: R$ 0,00

Total Atividade Fim + Meio: R$ 447.262,20

Elaboração + Captação de Recursos: R$ 22.357,82

Elaboração + Captação de Recursos(%): 5.00%

Total Geral: R$ 469.620,02

Orçamento Analítico - Fonte de Financiamento: Lei 111.438
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