
 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE  02MG086602011 
Proponente: Instituto Sérgio Sette Câmara 
CNPJ: 13.259.214/0001-29 
E-mail: settecamara@scbadvogados.adv.br 
Endereço: Rua Bernardo Guimarães, nº 67 – Funcionários. 
Telefone(DDD): (31) 2138-7000 
 
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Felipe Gazola Vieria Marques 

 
 
 
II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO N° SLIE:  
Título: Sérgio Sette Câmara acelerando na F-3 
Manifestação Desportiva: Rendimento 
Modalidade(s) do projeto: 
Automobilismo - Fórmula-3 

 
Local (is) de execução do projeto: 
Instituto Sérgio Sette Câmara 
Rua Bernardo Guimarães n°: 67 Funcionários - MG 
Cep: 30140-080/Fone: (31)2138-7000 
 
III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO: 
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE 
COMPROMISSO  
Duração: 12 meses 
 
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
Público Alvo 
Qtd: 1 - Adolescentes - (10 a 18 anos).  

Beneficiário Direto: 01 

Beneficiário Indireto: 0 

Total de Beneficiário(s): 01 

 
PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

 
 

Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos 
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07. 

 
Local/data: , / / . 
 



 
 
 
 
 
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente 
 



 
 
 
 
DESCRIÇÃO DE PROJETO 
 
 
V. 

OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que se                 
pretende alcançar com o seu desenvolvimento. 

VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em              
todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando             
cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº             
de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, freqüência semanal, de acordo com turnos e              
faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com freqüência semanal, detalhando as            
atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a              
executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos             
participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas             
explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte. 

 

OBJETIVOS - DE ACORDO COM ESPORTE DE RENDIMENTO 

O projeto “Sérgio Sette Câmara acelerando na F-3” tem como objetivo possibilitar a continuidade e               

evolução de alto nível para o piloto AMADOR Sérgio Santos Sette Câmara Filho. Atualmente o jovem                

está com 16 anos e, no ano de 2014, executa o projeto "Treinamento Evolutivo de Kart", devidamente                 

aprovado junto a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

Este novo projeto visa a sua evolução natural no automobilismo de competição. A sua execução será                

por meio de treinamentos e da sua participação no FIA F-3 European Championship, na temporada               

2015, em uma equipe de reconhecido currículo e capacidade técnica. Este time conta com profissionais               

qualificados e renomados no cenário automobilístico mundial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - DE ACORDO COM ESPORTE DE RENDIMENTO 

Conforme a finalidade do projeto, que se orienta pela busca do melhor desempenho e valorização de                

resultados desportivos uma vez que é praticado segundo regras internacionais, dentro de competição             

organizada, concluiu-se pelo enquadramento na manifestação de rendimento (não profissional).  

 

O indivíduo diretamente beneficiado pelo projeto é um atleta do sexo masculino, com idade de 16 anos,                 



que integrará uma equipe de alto rendimento na modalidade F3, do automobilismo Europeu, sob              

direção da entidade máxima deste desporto que é a FIA - Federation Internationale de l'Automobile. A                

seleção desta equipe será feita com base em critérios técnicos e viabilidade financeira. Indiretamente              

será beneficiado o público que comporta a audiência da competição. 

Dentre estes objetivos também estão: 

a) Promover a continuidade do desenvolvimento técnico do piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara Filho              

por meio de sua participação no principal Campeonato de Fórmula-3 do mundo - FIA F-3 European                

Championship; 

 

 

b) Proporcionar ao atleta a continuidade no automobilismo uma vez que, após passar por todos os                

níveis do esporte no Brasil, o piloto não dispõe de recursos próprios para dar prosseguimento à sua                 

carreira no exterior; 

 

c) Oferecer ao atleta uma correta preparação para a disputa do Campeonato FIA F-3 European               

Championship por meio de sua participação em treinos particulares, realizados pela própria equipe e,              

em treinos coletivos, realizados pela FIA - Federation Internationale de l'Automobile. 

 

d) Tornar o atleta apto a prosseguir sua carreira no esporte através dos resultados alcançados; 

 

e) Ampliar a visibilidade da Fórmula-3 como celeiro de jovens talentos que almejam chegar à F-1; 

 

f) Oferecer ao esporte brasileiro um atleta devidamente preparado e apto a enfrentar os principais               

concorrentes mundiais. Desta forma Sérgio Sette Câmara Filho poderá se despontar como um dos              

ícones do esporte tornando-se um ídolo, posto vago há 20 anos, desde a morte do piloto Ayrton Senna. 

 

No anexo I é possível visualizar a trajetória completa do piloto, os resultados alcançados e a                

repercussão de suas atividades na mídia. Para mais informações, acesse o site do atleta:              

www.sergiosettecamara.com  

 

Resultados Esperados: 

Como resultado deste Projeto espera-se estimular a competência desportiva no automobilismo,           

favorecendo a constituição, evolução e manutenção de rendimento pelo atleta, em condições de             

disputar uma competição de altíssimo nível técnico, promovendo assim o aprimoramento de um atleta              

brasileiro e criando a condição para que o seu talento seja revelado, fortalecendo a representatividade               

de nosso país neste esporte que tantas alegrias já trouxe para a população. 

 

AÇÕES / METODOLOGIA 



 
Para o pleno desenvolvimento do projeto, ele será dividido nas seguintes ações: 

 

NECESSIDADE DE MORADIA NA EUROPA 

Conforme prevê o objetivo do Projeto “Sérgio Sette Câmara acelerando na F-3” a sua execução será                

toda realizada no território Europeu onde serão disputadas as etapas do FIA F3 European              

Championship. Deste modo, visando exclusivamente a viabilidade deste projeto, a família do atleta,             

através de recursos próprios, irá arcar com os custos de sua moradia na cidade de Barcelona, na                 

Espanha, além de sua alimentação e sustento pessoal como um todo. Cabe ressaltar neste item que,                

além dos custos já mencionados, a família de Sérgio Santos Sette Câmara Filho se compromete a                

matricular o atleta em escola regular, assim como em um centro de treinamento físico para que possa                 

manter suas habilidades máximas para a pilotagem de um veículo de competição. 

 

1.1 -  RECURSOS HUMANOS - ACOMPANHAMENTO DO PILOTO 

Tendo em vista que o atleta beneficiado pelo projeto é ainda um adolescente (16 anos), existe a                 

premente necessidade de se contratar uma empresa que fará o gerenciamento de seus assuntos              

pessoais, bem como lhe auxiliará nas decisões de sua carreira. Esta empresa terá as seguintes               

responsabilidades: 

- Acompanhar o piloto em todas as viagens, sendo elas para treinos ou competições; 

- Planejamento das viagens; 

- Acompanhar o piloto nos treinamentos físicos. 

- Auxílio e orientação para as questões cotidianas como pagamentos, compras e recebimentos. 

Por se tratar de um assunto de cunho pessoal torna-se uma opção extremamente delicada se fazer uma                 

"licitação" para este item. Sendo assim, para ocupar este cargo, não haverá um processo seletivo. Será                

mantida a empresa PRO TRACK MANAGEMENT, através de seu representante Albert Resclosa, que             

já desempenha esta função desde 2014 e é de confiança dos pais do atleta. (Apresentação da                

empresa no ANEXO II) 

Carga horária: 40 horas semanais 

Modo de contratação: Contrato de prestação de serviços 

Local de trabalho: Variável, dependendo da escala de treinos, testes e competições; 

 

1.2 - ORIENTAÇÃO TÉCNICO-DESPORTIVA - DNA RACING 

O automobilismo é um esporte que exige talento, determinação, conhecimento e disciplina. Para ajudar              

Sérgio Sette Câmara Filho a seguir este caminho da melhor forma e atingir seus objetivos mais                

rapidamente torna-se essencial a contratação de uma empresa de treinamento e orientação de pilotos              

nos quesitos técnico-desportivos. 

A contratação desta empresa visa oferecer consultoria completa na formação e desenvolvimento do             

atleta e, com isso, reduzir o tempo de aprendizagem, diminuindo os erros, ajudando nas decisões da                



 

 

carreira e, principalmente, transmitindo o conhecimento técnico dos carros e das pistas. 

Para o desempenho desta função não haverá um processo seletivo. Será contratada a empresa              

ROBERTO STREIT RACING COMPETIÇÕES LTDA, doravante chamada de Racing DNA, e           

representada por Roberto Streit. Baseada na experiência de seus fundadores esta empresa é a              

ÚNICA, devidamente estabelecida, no mercado nacional e com larga experiência no desenvolvimento            

de suas atividades com competidores, especialmente em eventos automobilísticos na Europa. 

Para comprovação da capacidade e experiência desta empresa, enviamos anexo o seu currículo             

(ANEXO IV) 
Carga horária: Não se aplica visto que o técnico irá acompanhá-lo de acordo com suas necessidades 

Modo de contratação: Contrato de prestação de serviços 

Local de trabalho: Variável, dependendo da escala de treinos, testes e competições; 

 

1.3 - Gerenciamento Administrativo: Levantamento de toda a documentação pertinente à prestação            

de contas do projeto; Elaboração do relatório final e a verificação dos relatórios parcial e final do projeto                  

(Execução da Receita e Despesa, Relação de Pagamentos, Relatório Físico, Relação de Bens de              

Capital, Relação de Bens Imóveis, Conciliação Bancária e Relatório Final); Contatos pessoais ou por              

ofício com o Ministério do Esporte para esclarecimentos de dúvidas a respeito da prestação de contas;                

Suporte à equipe da Tesouraria/Financeiro quanto aos procedimentos adequados de gestão financeira            

dos projetos em questão; Preenchimento de todos os documentos e as planilhas padronizadas e              

solicitadas pelo Ministério do Esporte, com relação à prestação de contas; Acompanhamento dos             

pagamentos e da gestão das contas correntes; Planejamento do fluxo de caixa do projeto, tendo em                

vista a correta alocação dos recursos, bem como a aplicação financeira dos recursos disponíveis              

mensalmente. 

Para ocupar este cargo não haverá um processo seletivo. Será mantido o Sr. Roberto de Souza Corrêa,                 

que desempenha esta função há dois anos, já sendo inclusive funcionário devidamente registrado pelo              

Instituto Sérgio Sette Câmara para o desempenho desta função. 

Segue em anexo o currículo e sua carteira de trabalho devidamente assinada. ( ANEXO V) 

Carga horária: 40 horas semanais 

Modo de contratação: CLT 

Local de trabalho: Sede do Instituto Sérgio Sette Câmara; 

 

1.4 - Gestão Financeira e Prestação de Contas - Elaboração e montagem da prestação de contas a                 

ser entregue aos órgãos públicos competentes, relativamente à execução do projeto aprovado, através             

da formatação dos formulários específicos, incluindo parte orçamentária, relatório geral, análise da            

execução do projeto e seus resultados; reunião e apresentação das peças gráficas e de divulgação do                

projeto, bem como dos materiais, dados e documentos relacionados com o projeto. 

Carga horária: 40 horas semanais 



Modo de contratação: CLT 

Local de trabalho: Sede do Instituto Sérgio Sette Câmara; 

Para esta função a contração será feita após a aprovação do projeto com valores estimados através de                 

cotação junto ao instituto DATA FOLHA conforme ANEXO VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUE O CRONOGRAMA DE CARGA HORÁRIA DESTES PROFISSIONAIS - (ANEXO XV) 

CARGA HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS 

ATIVIDADE FIM 
CARGO/ FUNÇÃO 

ATRIBUIÇÕES 
PERÍOD

O 
HORAS/ 

SEM 
SEGUND

A 
TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

DOMING
O 

1.1 - 
Acompanhamento 

do piloto (PRO 
TRACK 

MANAGEMENT) 
Albert Resclosa 

Acompanhar o piloto em 
todas as viagens, sendo elas 
para treinos ou competições; 
- Planejamento das viagens; 
- Acompanhar o piloto nos 
treinamentos físicos. 
- Auxílio e orientação para as 
questões cotidianas como 
pagamentos, compras e 
recebimentos. 

12 
meses 

40h/ sem 
08h -12h 

/ 14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h 
/ 14h- 

18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h / 
14h- 18h 

1.2 - 
ORIENTAÇÃO 

TÉCNICO-DESPO
RTIVA - DNA 

RACING Roberto 
Streit 

Preparação técnica;  
Posicionamento do carro na    
pista; Transferência de peso    
e como ela pode afetar o      
equilíbrio do carro; Dianteiro    
e Traseiro, o que são como      
ou o que Track walkPonto de      
fuga e foco durante curva e      
ultrapassagensfazer para  
corrigi-los; Conceitos básicos   
de Aerodinâmica e como ela     
pode afetar o jeito de pilotar      
e/ou acertar o carro;    
Quando e como aplicar o     
acelerador e como ele    
influencia o equilíbrio do    
carro;Trail braking, Spike   
Brake e progressive Brake. O     
que são e quando/como    
usá-los. 

12 
meses 

                



1.3 - 
Gerenciamento 
Administrativo 

Levantamento de toda a 
documentação pertinente à 

prestação de contas do 
projeto; Elaboração do 

relatório final e a verificação 
dos relatórios parcial e final 
do projeto Físico, Relação de 
Bens de Capital, Relação de 
Bens Imóveis, Conciliação 

Bancária e Relatório Final); 
Contatos pessoais ou por 

ofício com o Ministério do 
Esporte para (Execução da 
Receita e Despesa, Relação 
de Pagamentos, Relatório 

esclarecimentos de dúvidas a 
respeito da prestação de 

contas; Suporte à equipe da 
Tesouraria/Financeiro 

quanto aos procedimentos 
adequados de gestão 

financeira dos projetos em 
questão; Preenchimento de 
todos os documentos e as 
planilhas padronizadas e 

solicitadas pelo Ministério 
do Esporte, com relação à 

prestação de contas; 
Acompanhamento dos 

pagamentos e da gestão das 
contas correntes; 

Planejamento do fluxo de 
caixa do projeto, tendo em 
vista a correta alocação dos 

recursos, bem como a 
aplicação financeira dos 

recursos disponíveis 
mensalmente 

12 
meses 

40h/ sem 
08h -12h 

/ 14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h 
/ 14h- 

18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h / 
14h- 18h 

1.4 - Gestão 
Financeira e 

Prestação de Contas  

Elaboração e montagem da 
prestação de contas a ser 

entregue aos órgãos públicos 
competentes, relativamente 

à execução do projeto 
aprovado, através da 

formatação dos formulários 
específicos, incluindo parte 

orçamentária, relatório 
geral, análise da execução do 

projeto e seus resultados; 
reunião e apresentação das 

peças gráficas e de 
divulgação do projeto, bem 

como dos materiais, dados e 
documentos relacionados 

com os produtos (livros, CDs, 
eventos, programas, DVDs, 

pesquisas e similares) 
resultantes do projeto. 

12 
meses 

40h/ sem 
08h -12h 

/ 14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h 
/ 14h- 

18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h 
-12h / 
14h- 
18h 

08h -12h / 
14h- 18h 

 

2 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Será contratada através do projeto uma assessoria de imprensa para montagem de clipping do piloto e                

envio de releases para mídias especializadas. Esta ação é importante para que o Instituto divulgue o                

trabalho que será desenvolvido graças à Lei de Incentivo ao Esporte e para que no próximo ano tenha                  

mais chances de captação de patrocínio. Para esta função a contração será feita após a aprovação do                 

projeto com valores estimados através de cotação junto ao sindicato dos jornalistas de Minas Gerais               

conforme ANEXO VII. 



Carga horária: Não se aplica 

Modo de contratação: Contrato de prestação de serviços 

Local de trabalho: Sede da empresa prestadora do serviço. 

 

3 - MANUTENÇÃO DO SITE E MÍDIAS SOCIAIS 

Através do projeto será feita a manutenção das informações do atleta junto às mídias sociais (Facebook                

/ Twitter / Instagram) além do site do piloto, onde serão publicados os resultados alcançados, notícias e                 

fotos tanto de competições quanto de treinos. Esta ação é muito importante visto que sua viabilização já                 

foi possível graças ao projeto que está em execução. Além de ser uma fermenta de divulgação dos                 

atuais apoiadores do atleta o web site também possibilita a prospecção de novos apoiadores,              

incentivadores e um canal de acompanhamentos de seus seguidores. 

Carga horária: Não se aplica 

Modo de contratação: Contrato de prestação de serviços 

Local de trabalho: Sede da empresa prestadora do serviço. 

 

4 - EQUIPE DE COMPETIÇÃO 

De acordo com o regulamento do FIA F3 European Championship SOMENTE uma equipe devidamente              

filiada à FIA pode inscrever um piloto no campeonato. Assim, faz-se necessário um contrato com uma                

destas equipes para a efetiva participação do piloto. Esta ação pode ser comprovada através do artigo                

13 do regulamento da FIA F3 European Championship que consta no (ANEXO XI), com sua respectiva                

tradução juramentada.  

Para efeito de levantamento de preços praticados, solicitamos três orçamentos compostos de todos os              

itens necessários ao desenvolvimento do piloto na competição. As equipes procuradas tem larga             

experiência e competência para proporcionar ao piloto o cumprimento de seus objetivos. Como são              

equipes com sede em diferentes países, padronizamos um documento contemplando todos os itens e              

enviamos no idioma inglês. Desta forma, todos os orçamentos são idênticos quanto ao seu conteúdo a                

fim de facilitar a comparação de preços e posterior média entre elas. Estes orçamentos das equipes                

EUROINTERNATIONAL (ANEXO XII), MOTORPARK (ANEXO XIII), e MUCKE (ANEXO XIV),          

encontram-se anexos com tradução juramentada. 
 

Após a aprovação do projeto o ISSC irá avaliar e contratar uma dessas empresas sempre prezando                

pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência a           

melhor escolha para esta ação. 

 

PAGAMENTO DE DESPESAS EM MOEDA ESTRANGEIRA 

 
Como nos itens 1.1 e 4 os valores foram orçados com base na moeda EURO a conversão de valores                   
para a moeda REAL será feita na data dos pagamentos de acordo com a cotação do Banco Central de                   



Valores do Brasil. Assim, de acordo com o artigo 1º da Instrução Normativa nº 1.455/2014, “os                
rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas           
no exterior por fontes situadas no Brasil estão sujeitos à incidência do imposto exclusivamente na fonte,                
observadas as disposições desta Instrução Normativa”. 
  
Além disso, com base na Solução de Consulta n. 4/2004 da Receita Federal, incide o IRRF e a CIDE                   
sobre as remessas para o exterior, mesmo que seja originada de instituições de caráter filantrópico,               
recreativo, cultura, científico e as associações civis, sem fins lucrativos, conforme transcrito            
abaixo: 
  
EMENTA: As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis,            
sem fins lucrativos, isentas do pagamento do Imposto de Renda, que pagarem, creditarem, entregarem,              
empregarem ou remeterem recursos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, a título de             
remuneração pela prestação de serviços técnicos ou de assistência técnica, não estão dispensadas,             
salvo os casos excepcionados pela legislação brasileira, da obrigatoriedade de retenção do referido             
tributo à alíquota de 15%, bem assim do pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio               
Econômico (Cide) à alíquota de 10%.  
 
Por todo o exposto e em respeito ao Princípio do conservadorismo, embora a Instituição tenha sido                
constituída sem fins lucrativos, incide IRRF e a CIDE na operação de remessa ao exterior.  
 
Desta forma, na planilha financeira, lançaremos o acréscimo de 25% sobre os valores dos itens               
1.1 e 4 para o respectivo pagamento a estes truibutos. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O Projeto “Sérgio Sette Câmara acelerando na F-3” terá um extenso cronograma à partir do início de                 

suas atividades, em janeiro de 2015, que serão prolongadas no decorrer do ano. De acordo com o                 

calendário apresentado à seguir, que toma por base as datas e locais da competição de 2014 (ANEXO                 
III), o piloto irá participar de 10 (dez) dias de treinos particulares, 6 (seis) dias de testes coletivos e 11                    

(onze) rodadas do FIA F3 European Championship, sempre prezando pelos princípios da legalidade,             

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.  

 



 

Calendário: 
MARÇO/2015 

02, 03 e 04 - Treino Particular - Barcelona (ESP) 

16, 17 e 18 - Treino Particular - Valência (ESP) 

23, 24 e 25 - Treino Particular - Imola (ITA) 

 

ABRIL/2015 

06 e 07 - Teste Coletivo - Hungaroring (HUN) 

08 - Treino Particular - Hungaroring (HUN) 

13 e 14 - Teste Coletivo - Red Bull Ring (AUS) 

17 a 19 - 1ª Rodada - FIA F3 European Championship - Silverstone (ING) 

 

MAIO/2015 

01 a 03 - 2ª Rodada - FIA F3 European Championship - Honckenheim (ALE) 

08 a 10 - 3ª Rodada - FIA F3 European Championship - Pau (FRA) 

29 a 31 - 4ª Rodada - FIA F3 European Championship - Hungaroring (HUN) 

 

 

JUNHO/2015 

19 a 21 - 5ª Rodada - FIA F3 European Championship - Spa-Francorchamps (BEL) 



26 a 28 - 6ª Rodada - FIA F3 European Championship - Norisring (ALE) 

 

JULHO/2015 

10 a 12 - 7ª Rodada - FIA F3 European Championship - Moscou (RUS) 

31 a 02/08 - 8ª Rodada - FIA F3 European Championship - Red Bull Ring (AUS) 

 

AGOSTO/2015 

14 a 16 - 9ª Rodada - FIA F3 European Championship - Nurburgring (ALE) 

 

OUTUBRO/2015 

06 e 07 - Teste Coletivo - Imola (ITA) 

09 a 11 - 10ª Rodada - FIA F3 European Championship - Imola (ITA) 

16 a 18 - 11ª Rodada - FIA F3 European Championship - Hockenheim (ALE) 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - ANEXO XVII 

ANO PAÍS - LOCAL - DATA - ATIVIDADE 
JA
N 

FE
V 

MA
R 

ABR 
MA

I 
JU
N 

JUL AGO 
SE
T 

OU
T 

NO
V 

DE
Z 

201
5 

ESPANHA - Barcelona - 02, 03 e 04  - Treino Particular     x                   

201
5 

ESPANHA - Valência - 16, 17 e 18  - Treino Particular     x                   

201
5 

ITÁLIA - Ímola - 23, 24 e 25 - Treino Particular     x                   

201
5 

HUNGRIA - Hungaroring - 06 e 07 - Teste Coletivo       x                 

201
5 

HUNGRIA - Hungaroring - 08 - Treino Particular       x                 

201
5 

AUSTRIA - Red Bull Ring - 13 e 14 - Teste Coletivo       x                 

201
5 

INGLATERRA - Silverstone - 17, 18 e 19 - 1ª Rodada       x                 

201
5 

ALEMANHA - Hockenheim - 01, 02 e 03 - 2ª Rodada         x               

201
5 

FRANÇA - Pau - 08, 09 e 10 - 3ª Rodada         x               

201
5 

HUNGRIA - Hungaroring - 29, 30 e 31 - 4ª Rodada         x               

201
5 

BÉLGICA - Spa Francorchamps - 19, 20 e 21 - 5ª 
Rodada 

          x             

201
5 

ALEMANHA - Norisring - 26, 27 e 28 - 6ª Rodada           x             

201
5 

RÚSSIA - Moscou -  10, 11 e 12 - 7ª Rodada             x           

201
5 

AUSTRIA - Red Bull Ring - 31 - 8ª Rodada             x           

201
5 

AUSTRIA - Red Bull Ring - 01 e 02 - 8ª Rodada               x         

201
5 

ALEMANHA - Norisring - 14, 15 e 16 - 9ª Rodada               x         

201
5 

ITÁLIA - Ímola - 06 e 07 - Teste Coletivo                   x     

201
5 

ITÁLIA - Ímola - 09, 10 e 11 - 10ª Rodada                   x     

201
5 

ALEMANHA - Hockenheim - 16, 17 e 18 - 11ª Rodada                   x     

 



 
 
 
 
 
 
 
 

FASES DE EXECUÇÃO - ANEXO XVI 
 

FASE TAREFA JAN FEV 
MA

R 
ABR MAI 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SET OUT NOV DEZ 

I Contratação do Gerente administrativo x                       

II Contratação do coach Técnico desportivo x                       

II Contratação do acompanhamento e orientação do piloto x                       

IV Contratação de equipe para a disputa do campeonato x                       

V Treinos particulares     x x                 

VI Testes coletivos       x           x     

VII Rodadas do campeonato       x x x x x   x     

VIII Contratação de equipe para a disputa do campeonato x                       

IX Contratação de assessoria de imprensa x                       

X Contrataçao de serviço de manutenção de web site x                       

XI Contratação de Gestor  financeiro e Prestação de Contas x                       

XII Avaliação do projeto                     x   

 

 
DESCRIÇÃO DE PROJETO 
 
VII. 

JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do 
esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a conveniência de utilização 
de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06). 

 

A realização deste projeto promove o fortalecimento do esporte nacional, estimulando a competência             

desportiva e administrativa, além de corresponder às expectativas do atleta, de vivenciar            

competições de alto nível e assim explorar todas as suas potencialidades, elevando o nível técnico e                

ampliando a base para composição de selecionados representativos em competições oficiais nesse            

esporte. Observe-se que o evento já revelou grandes atletas para o Brasil, como Ayrton Senna,               

Nelson Piquet, Felipe Massa, Rubens Barrichello, dentre outros. Porém, devido aos custos, a             

participação de pilotos nos últimos anos vem caindo. Diante do exposto, revela-se a importância e               

justifica-se a utilização de recursos por via da Lei nº 11.438/06. 

 

Há algum tempo várias instituições e organismos de assistência social despertaram para o fato de o                

Esporte não apresentar apenas aspectos de competição e que cada dia mais extrapola as disputas               

dentro das pistas. 

 



O apoio da lei de incentivo é de grande valia para qualquer modalidade do esporte. Visto que houve                  

um crescimento no número de protocolos a esta secretaria que significa o anseio da comunidade               

esportiva pela viabilização de recursos financeiros ao setor. Como se torna mais fácil para os               

possíveis patrocinadores, a Lei prioriza e garante, que serão executadas de forma legal as ações               

descritas no projeto e que haverá a promoção devida da modalidade a qual esta se incentivando,                

contribuindo assim para o desenvolvimento geral do esporte.  

 

Podemos citar também diversas Confederações e grandes Clubes que viabilizam projetos pela Lei de              

Incentivo e possuem também diversos contratos de patrocínio direto, não os impossibilitando de             

executarem os projetos aprovados pela LIE. Desta forma, entendemos que o nosso Instituto possuiu o               

mínimo de patrocínio direto comparado a estas entidades. 

 

Fundado em 12 de fevereiro de 2009, o Instituto Sérgio Sette Câmara constitui-se em pessoa jurídica                

de direito privado sem fins lucrativos conforme dispõe o artigo Artigo 1º, do Estatuto Social, onde                

também prevê a seguinte finalidade esportiva: "...apartidária, politico-comunitária, livre de          

discriminação religiosa, racial ou social e de caráter organizacional, filantrópico, esportivo, cultural,            

assistencial, recreativo, técnico desportivo, educacional, promovendo a cultura, a preservação e           

conservação do meio ambiente, o voluntariado, a divulgação e informação sobre conhecimentos            

técnicos e a promoção do direito ao lazer, ao esporte e à educação, em especial em relação ao                  

automobilismo em todas a suas modalidades." 

 

Sempre prezando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,         

economicidade e eficiência, o Instituto Sérgio Sette Câmara busca proporcionar aos seus associados,             

pessoas físicas praticantes do desporto motorizado, de forma amadora ou profissional, bem como a toda               

sociedade, dentro de suas possibilidades, a prática de esportes, lazer, educação e cultura, diretamente              

ligada ao esporte, sempre consciente de seu compromisso social. 

 

A observância à este compromisso social pelo ISSC é clara diante dos objetivos estabelecidos e               

buscados em seu estatuto (ANEXO IX) , dentre os quais o incentivo a todas as modalidades desportivas                 

do automobilismo, difundindo, organizando e auxiliando na sua prática, inclusive com organização de             

sistema assistencial complementar às entidades já existentes, por convênio ou contrato direto.  

 

Com isso, pretende o ISSC extremar no estímulo, na publicidade e no incremento do desporto               

automobilístico, de forma organizacional e prática das modalidades profissionais, amadoras ou mistas,            

representando o automobilismo de forma nacional e internacional. Expedir no âmbito de sua             

competência normas, regulamentos, regimentos, avisos, portarias, circulares, instruções e quaisquer          

outros atos necessários à organização e à disciplina da pratica do automobilismo, observada a              



legislação desportiva vigente.  

 

Dentre suas imputações está também cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes originárias da FIA                

- Federation Internationale de l'Automobile - Dirigente máxima do desporto mundial. Cumprindo assim             

o artigo 3º itens V e VI de seus estatuto social. (ANEXO IX) 

 

 

 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERATIVA 

Em seus cinco anos de existência o ISSC vem atuando no seguimento esportivo com atividades e                

eventos como a participação nos campeonatos estaduais e Brasileiros de Kart, treinos e corridas de F-3                

Brasil, além de inúmeras competições no exterior onde o piloto sagrou-se diversas vezes campeão              

(ANEXO X). Por todos estes motivos, demonstra que possui estreita afinidade com a manifestação              

desportiva que pretende atender. Desta forma possuímos capacidade técnica operativa plena para a             

execução do presente projeto pleiteado para que seja reconhecido e assim garantido segmento em sua               

tramitação, a qual espera, seja integralmente aprovado pela Comissão Técnica vinculada ao Ministério             

do Esporte. 

 

A seguir falaremos mais sobre a escolha da modalidade em seus aspectos como sendo o caminho a                 

seguir depois do kart, o modelo de carro utilizado para a transição aos monopostos, a estrutura da                 

competição e por fim a possibilidade de atrair novos apoiadores e parceiros. 

 

 IMPORTÂNCIA DA COMPETIÇÃO 

A história da Fórmula-3 surgiu na segunda metade da década de 1940, na Inglaterra, com o objetivo de                  

se tornar uma categoria de iniciação de jovens competidores ao automobilismo. Com o suporte de               

profissionais e times de outras categorias do esporte-motor a F-3 tomou corpo e, em 1948 teve o seu                  

primeiro Campeonato realizado. 

 

Ano após ano a modalidade ganhou adeptos e, logicamente, competições. Inicialmente na Europa e,              

depois, espalhando-se pelos cinco continentes. Sempre com o objetivo de promover a transição de              

jovens pilotos das provas de kart para os carros monopostos a F3 recebeu em sua história os principais                  

competidores que chegaram à Fórmula-1. 

 

O caso de maior sucesso da F-3 atual é o do holandês Max Verstappen. Após conquistar o título                  

mundial de kart em 2013 o piloto disputa em 2014 o FIA F3 European Championship onde já obteve                  

vitórias e surgiu como uma das revelações do ano. O seu sucesso chamou à atenção de equipes de                  

F-1 e, ainda no mês de agosto, ele foi anunciado pela equipe austríaca Toro Rosso, de F-1, como seu                   



piloto titular para a temporada 2015. 

 

O CARRO  

Atualmente os carros da F-3 são desenvolvidos pela fábrica italiana Dallara e, de acordo com o                

Campeonato, utilizam modelos mais atuais ou mais antigos. No FIA F3 European Championship os              

modelos utilizados são os Dallara F-312 até o F-315. Os motores utilizados são específicos para a F-3,                 

possuem 210 HP's de potência e podem ser das marcas Mercedes-Benz ou Volkswagen, dependendo              

da escolha do time. 

 

FIA F3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

O Campeonato Europeu de F-3 é hoje a principal competição de Fórmula-3 no mundo. O calendário                

conta com provas em oito países e, ao todo, são 11 eventos realizados em sistema de rodada tripla,                  

concluindo-se assim um total de 33 corridas ao longo da temporada. Por sua importância e               

representatividade o Campeonato se tornou uma referência mundial e, atualmente, recebe           

competidores de todas as partes do mundo. 

 

COBERTURA DE TV 

Uma vez que recebe pilotos dos cinco continentes a FIA - Federation Internationale de l'Automobile               

passou a gerenciar o Campeonato Europeu de F-3 e, com isso, uma das ações foi a difusão do                  

Campeonato em nível mundial. Assim, hoje as provas do Campeonato tem suas imagens exibidas AO               

VIVO na TV em 155 países, através de 69 diferentes emissoras e em 20 idiomas diferentes. No Brasil                  

as provas do Campeonato são transmitidas pelos canais por assinatura Band Sports e ESPN Brasil.               

Além disso a transmissão também é feita de forma global através da Internet, no site oficial da                 

categoria, através do endereço eletrônico http://www.fiaf3europe.com. 

 

VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Diante da massiva exposição oferecida pelo Campeonato o Projeto “Sérgio Sette Câmara acelerando             
na F-3” oferece aos possíveis patrocinadores uma excelente forma de retorno de imagem tornando-se,              

assim, uma opção extremamente viável em termos de visibilidade GLOBAL, além de uma excelente              

relação de Custo x Benefício. 

 

Uma vez que o piloto Sérgio Sette Câmara já conta com um projeto aprovado junto a LIE, em execução,                   

algumas empresas que o patrocinam através deste benefício de renúncia fiscal já demonstraram o              

interesse em seguir este patrocínio para a temporada de 2015, neste novo projeto que visa a sua                 

participação no FIA F3 European Championship conforme as Cartas de Intenção de Patrocínio             

anexadas a este Projeto (Anexo XV). 

 



Metas Qualitativas: 
I. Oferecer um evento de alto nível técnico e ótima organização; 

II. Permitir o aprimoramento do atleta pela vivência de competição de alto nível Internacional. 

III. Revelar um novo talento na modalidade. 

IV. Preparar o atleta para seguir sua carreira no automobilismo rumo à F-1. 

INDICADORES 

Regulamentos e resultados oficiais que poderão ser comprovados através dos tempos conseguidos 

durante os treinamentos e competições. 

Será apresentado juntamente com a prestação de contas do projeto um relatório sobre a 

evolução do piloto; 

 

Metas Quantitativas: 
I. Participar de 06 dias de testes coletivos da categoria,  

II. Participar de 10 dias de treinos particulares da categoria, 

III. Participar em 11 rodadas triplas do FIA F-3 European Championship, na temporada 2015,             

perfazendo-se assim um total de 33 corridas. 

 

INDICADORES 

Dados estatísticos da equipe inscrita para participar no projeto, bem como os resultados oficiais dos               

testes coletivos e das atividades de cada uma das 11 rodadas do campeonato. Esta ação poderá ser                 

comprovada através de relatórios com os nomes das equipes e piloto concorrentes frente à evolução               

do atleta  que será apresentada juntamente com a prestação de contas do projeto; 


