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PLANO DE TRABALHO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome da OSC: FEDERAÇÃO DE BEACH SOCCER DO DISTRITO FEDERAL 

Nome Fantasia: FBSDF 
CNPJ: 03.397.468/0001-50 Endereço: Área Especial nº 08 – Cruzeiro Velho 
Complemento: Cruzeiro Velho Bairro/Cidade: Brasília-DF CEP: 70.640-515 
Telefone: (DDD) 61 3344-7594 Telefone: (61) 99213-9218  Telefone: (DDD) 61- 3045-2606 
E-mail:  
federacaobeachsoccerdf@gmail.com      

Site/Redes Sociais: 
federacaobeachsoccerdf@gmail.com      

Responsável da OSC (Dirigente): Paulo Cesar Bulhões Wassouf 
CPF: 001.451.447-80 RG e Órgão Expedidor.: 100939057 – SEPC-RJ 
Endereço do Dirigente: SQSW, Quadra 504, 
Bloco B, Ap. 509, Sudoeste, Brasilia/DF 

CEP:70673-502. Telefone do Dirigente: 61 99213-9218 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 
RG: 1.159.159 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 490.765.901-68 
Telefone Fixo: Telefone Celular: 61 98532-1230 
E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
A Federação FBSDF tem capacidade técnica e experiência na modalidade há 22 anos em Brasília, e 

é a única entidade credenciada junto à CBSB. Estruturada para fomentar a modalidade no âmbito do Distrito 
Federal e Entorno, com ampla experiência na organização de competições. A entidade realiza no mínimo 
duas competições por ano:  

Torneios Abertos de Brasília, são competições simples, aberta a todas as equipes do Distrito 
Federal e Entorno, independentemente de serem federadas à entidade, nos naipes masculino e feminino, 
com várias categorias.  
Campeonato Brasiliense, que conta com a participação de equipes federadas e indicadas, abrangendo 
naipes específicos de alto rendimento, masculino e feminino, em várias categorias. Competição também 
proporciona vaga para certames nacionais da CBF e ainda vislumbra a indicação e formação de atletas para 
Seleção do DF. 

Em 2019 e 2020 (parcial), a Federação promoveu as duas competições com recursos oriundos de 
empresas privadas como patrocinadoras 

Além de fomentar a modalidade entre equipes amadoras e profissionais (federadas), vale destacar 
que competições promovidas por esta entidade servem de vitrine para que atletas e membros de comissões 
técnicas mostrem seu trabalho. E o resultado é constantemente observado, com convocações para compor o 
elenco da Seleção Brasileira, assim também como são convidados a atuar em outras equipes fora do DF e 
também do Brasil.  
Portanto a Federação do DF além de Fomentar o esporte, também oportuniza passos e sonhos para todos à 
modalidade. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Campeonato Brasiliense Federado de BEACH SOCCER DF 2021 

Local de realização: ARENAS com areia e espaço: Cruzeiro Arena dentro da ARUC 
Período de execução: 16/11/2021 a 22/01/2022   

Período de realização do Projeto: 20/11/2021 a 22/01/2022   

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

16/11/2021 a 22/01/2022  
 

 

Enquadramento: ( x) participação (   ) educacional   ( x  ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 240 (40 membros da comissão técnica e  200 atletas) 

Previsão de público indireto: 0 

Valor Total do Projeto: R$ 65.918,28 (sessenta e cinto mil novecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 64.798,28 (sessenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte 
e oito centavos) 

 
2.1 OBJETO DA PARCERIA 
 
Realização do Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer 2021 
 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
O Apoio à Realização do Campeonato Brasiliense de Beach Soccer de 2021 vem de encontro com os planos 
da Federação do DF em estar fomentando essa modalidade especifica, que já possui ganho internacional, 
abrindo novos horizontes para atletas de alto rendimento. Portanto o apoio parlamentar, apoio da SEL, apoio 
do COMPETE, vem oportunizando esse crescimento local, nacional e até eventos a nível internacional. 
 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 
A constituição Brasileira de 1988 prevê no art. 6º:  
 

São direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o laser, a segurança, a 
previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 
 

A lei orgânica do distrito Federal prevê: 
 

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar práticas 
desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, 
promoção social, integração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão. 

 
Considerando que o lazer é direito previsto pela constituição e levando em consideração a cultura 

nacional da paixão pelo futebol, este projeto é voltado para a qualidade de vida, lazer e bem estar físico e 
psicológico dos participantes, além de desenvolvimento local da cidade na prática esportiva, além disso, 
reforça o esporte na cidade do Gama que é referência de Futebol do Distrito Federal.  

Dessa forma é relevante o desenvolvimento desse projeto, fomentado pela Secretaria de Esporte e 
Lazer do Distrito Federal e que certamente oportunizará a comunidade do Distrito Federal a participação nas 
competições de Beach Soccer. 

Dentro desta perspectiva A Federação de Beach Soccer do Distrito Federal é única entidade 
credenciada junto à Confederação Beach Soccer do Brasil (CBSB) a fomentar a modalidade da areia no 
Distrito Federal. Sendo assim, é de responsabilidade única da Entidade realizar o Campeonato Brasiliense 
nos naipes Masculino e Feminino. 

Além da competição ser de cunho obrigatório para todas as Federações, também conta com atletas e 
profissionais de diversas regiões administrativas do Distrito Federal e Entorno, oportunizando que atletas e 



 
                                            Fundada em 24 de maio de 1999 
                  Filiada a Confederação de Beach Soccer do Brasil 

3 
SRES – Área Especial nº 8 – Cruzeiro - BRASÍLIA/ DF – CEP: 70.640-515 (61) 3343-3533 ou 99213-9218 - CNPJ nº 03.397.468/0001-50 

paulofokkus1@gmail.com   ou  federacaobeachsoccerdf@gmail.com     Instagram: @federacaodebeachsoccerdf  

membros de comissão técnica vivenciem as regras especificas da modalidade, com orientações e 
regulamentos, disciplinando o melhorar de cada equipe fomentando a modalidade nas respectivas categorias.  
solidária e igualitária, estando em conformidade com os interesses da Secretaria de Esportes do DF.  

 
2.4 OBJETIVO GERAL: 
 
Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial o Beach Soccer, por meio do Campeonato 
Brasiliense de Beach Soccer de 2021, na cidade do Cruzeiro – DF, para as faixas Feminino, SUB-17 e adulto 
e na categoria Masculino SUB-17, Adulto  e Veterano, priorizando os participantes que estejam em situação 
de vulnerabilidade social. 
 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
– Promover a participação de adolescentes, adultos, nas categorias feminino e masculinos, sem 
discriminação de raça, classes sociais, religião;  
– Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo sadio);  
– Desenvolver o espírito esportivo e o gosto pelo esporte como lazer e inclusão profissional; 
– Ranquear as melhores para participação em certames nacionais e internacionais. 
 
 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE 
MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  
 

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das Metas 

Contribuir com a divulgação 

do projeto 

Confecção de Banners   -Fotos 

- Notas Fiscais 

Fomentar a prática desportiva 
e de lazer aos atletas 
praticantes do Futebol de 
areia no Distrito Federal. 

Aquisição de bolas, materiais 
contra covid 19 e contratações de 
RH e serviços para realizar o 
projeto 

- Listagem das equipes inscritas nas 
competições; 
- Registros fotográficos, prints e links 
(de reportagens); 
- Notas Fiscais 

Premiar os participantes do 
projeto com medalhas e 
troféus 

Aquisição de medalhas e troféus 
premiação 

  -Fotos 

- Notas Fiscais 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Atingir cerca de 200 atletas 
inscritos em 20 equipes. 

Fichas de Inscrições das equipes 
com relação de atletas. 

Relatório de Inscrições e Fichas de 
inscrição por equipes.  

Ranquear, no mínimo, três 
equipes em duas categorias 
que irão representar o DF em 
certames nacionais 
promovidos pela CBSB 

Boletim final de competição com 
campeão de cada categoria e 
indicação de vaga em certame 
nacional. 

Relatório de atividades enviadas à 
Confederação Brasileira  

 
2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 
 
Nome do Evento: Campeonato Brasiliense de Beach Soccer 2021 
Descrição/Etapa: Campeonato de Campo 
Data do Evento: 16/11/2021 a 22/01/2022 Turno: Matutino / Vespertino/Noturno 
Período Custeado 
pelo Fomento (Se for 
o caso): 

16/11/2021 a 22/01/2022 Turno: Matutino / Vespertino/Noturno 

Local: Arena de Beach Soccer na ARUC Cruzeiro-DF. 
Espaços Físicos (...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
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Disponíveis: (...) Pátio      (...) Piscina 
(X) Ginásio  (...) Clube 
(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(x)  Outro 
Qual? CAMPO SINTÉTICO 

Quantidade de participantes neste evento                          
Diretos: 200 
Atletas: 200 
Comissão Técnica: 40 

Indiretos: 0 Total: 240 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
(...) Local  
(X) Regional 
(...) Nacional 
 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 
anos) 

  

(X) Jovens (15 a 24 anos) Categoria SUB-17 Feminino e feminino adulto e 
Masculino Adulto 
20/11/2021 a 22/01/2022  
Matutino/Vespertino/Noturno 

200 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
  

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   
(...) Pessoas com deficiência e/ou 
portadoras de necessidades especiais 
(limitação física, mental, sensorial ou 
múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(....) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 

(x) Outros. Especifique Arena de Beach Soccer ARUC Cruzeiro 

 
 
2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 42.525, DE 

21 DE SETEMBRO DE 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único. 
J) Competições esportivas profissionais e amadoras: 
 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste 

Decreto. 
 
2. Presença de público fica permitida nas competições esportivas em que seja possível o controle de 

entrada e saída e é restrita a: 
 
2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze 

dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; ou 
 
2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada no 
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máximo com 72 horas de antecedência da partida. 
 
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, exceto 

para os atletas durante o treinamento e as competições. 
 
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano 

de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do sítio: 
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf. 

 
5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que 

ingressarem nos locais de competição e treinamento, salvo quando realizadas ao ar livre. 
 
6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo 

corona vírus devem ser afastados. 
 
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinféctados e higienizados 

antes do uso. 
 
8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários. 
 
9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado. 
 
10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara. 
 
11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no 

tempo das competições. 
 
12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais 

atividades necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais identificados dentro da 
área de competição. 

 
13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita 

ou comprovada infecção pelo novo corona vírus. 
 
14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e 

medidas de segurança específicos, de acordo com as características de cada competição esportiva, 
respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 

 
15. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança. 
 
16. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação e dos exames negativos do público que 

adquirir o ingresso ficará sob responsabilidade da entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas 
ou ginásios ou estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que administra o local. 

 
17. Em caso de descumprimento haverá imposição de multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), e de 100.000,00 (cem mil reais) à empresa organizadora do evento, e se for o caso, à concessionária 
do estádio, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos distritais e federais. 

 
18. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de 

torcedores, limitados a 6 pessoas. 
 
19. Ocupação de no máximo 50% da capacidade do local da competição, com a distribuição do 

público de modo a respeitar o distanciamento social. 
 
20. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedores. 
 
21. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo vedado 

o consumo em áreas comuns, salvo se a área comum cumprir os protocolos estabelecidos no item E do 
Anexo Único deste Decreto. 
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FORMA DE INSCRIÇÃO 

 
As equipes federadas e convidadas terão até dia 16/11/2021 para confirmar sua participação, via e-mail 
acima sua participação. 

 
 

FORMA DE DISPUTA 
 

 
Metodologia dos jogos. 
 
Os jogos serão disputados em três tempos de 12 minutos cronometrados, com intervalo de 10 
minutos corridos de descanso entre os tempos, conforme Livro de Regras da Fifa; 
 
Forma de Disputa da categoria SUB-17 Feminino 
 
Será disputado entre 03 equipes chave única todos contra todos, classificando os 02(dois) 
melhores para a final totalizando assim 05(cinco) jogos . 
 
Forma de Disputa da categoria adulto Feminino 
 
Será disputado entre 04 equipes, chave única todos contra todos, classificando as 04(quatro) 
equipes para semi final sendo 1º contra o 4º e 2º contra o 3º classificando os dois vencedores 
para a final totalizando assim 09(nove) jogos. 
 
Forma de Disputa da categoria Sub 17 Masculino 
 
Será disputado entre 04 equipes, chave unica todos contra todos, classificando as 04(quatro) 
equipes para semi final sendo 1º contra o 4º e 2º contra o 3º classificando os dois vencedores 
para a final totalizando assim 09(nove) jogos. 
 
Forma de Disputa da categoria adulto Masculino 
 
Será disputado entre 06 equipes, divididas em 02(duas) chave com 03(três) equipes cada 
jogando uma chave contra outra classificando os 02(dois) primeiros de cada chave para a semi 
final sendo o 1° contra o 2º da mesma chave e os vencedores se classificam para a final 
totalizando assim 12(dose) jogos. 
 
Forma de Disputa da categoria adulto Veterano 
 
Será disputado entre 03 equipes, chave unica todos contra todos, classificando os 02(dois) 
melhores para a final totalizando assim 05(cinco) jogos . 
 
 
Serão disputadas 5 categorias (3 para naipe masculino e 2 categorias para feminino):   
 

NAIPE FEMININO 

CATEGORIA QTD DE EQUIPES QTD. DE JOGOS 

SUB-17 3 EQUIPES 05 

ADULTO 4 EQUIPES 09 

 
NAIPE MASCULINO 
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CATEGORIA QTD DE EQUIPES QTD. DE JOGOS 

SUB-17  4 EQUIPES 09 

ADULTO 6 EQUIPES 12 

VETERANO 3 EQUIPES 05 

 
 
A programação para os jogos das 5(cinco) categorias seguem no Anexo 1 (TABELA DE JOGOS). 
 
 
LOCAL DOS JOGOS: 
 

Os Jogos aconteceram na Arena de Beach Soccer da ARUC Cruzeiro-DF. 
O jogod ocorrerá, com estruturas básicas como vestiários móveis, arquibancadas, 

bebedouros e/ou opções conforme normativa sanitária.  
Quanto aos profissionais envolvidos na realização da competição, cabe destacar a participação de 

jornalista, oficiais de arbitragem, representante nas Arenas. 
A participação do público será conforme decreto vigente na data da competição  

 
PREMIAÇÃO 

 
 
 FEMININO SUB – 17  
1(um) Troféu de Campeão para o 1º Lugar, 1(um) Troféu de Vice-Campeão para o 2º Lugar, 
1(um) Troféu para Artilheiro, 1(um) Troféu para Goleiro Menos Vazado, 20(vinte) Medalhas 
para o Campeão, 20(vinte) medalhas para o Vice-Campeão. 
 
FEMININO ADULTO  
1(um) Troféu de Campeão para o 1º Lugar, 1(um) Troféu de Vice-Campeão para o 2º Lugar, 
1(um) Troféu para Artilheiro, 1(um) Troféu para Goleiro Menos Vazado, 20(vinte) Medalhas 
para o Campeão, 20(vinte) medalhas para o Vice-Campeão. 
 
MASCULINO SUB – 17  
1(um) Troféu de Campeão para o 1º Lugar, 1(um) Troféu de Vice-Campeão para o 2º Lugar, 
1(um) Troféu para Artilheiro, 1(um) Troféu para Goleiro Menos 
 
MASCULINO ADULTO 
1(um) Troféu de Campeão para o 1º Lugar, 1(um) Troféu de Vice-Campeão para o 2º Lugar, 
1(um) Troféu para Artilheiro, 1(um) Troféu para Goleiro Menos Vazado, 20(vinte) Medalhas 
para o Campeão, 20(vinte) medalhas para o Vice Campeão 
 
MASCULINO VETERANO  
1(um) Troféu de Campeão para o 1º Lugar, 1(um) Troféu de Vice-Campeão para o 2º Lugar, 
1(um) Troféu para Artilheiro, 1(um) Troféu para Goleiro Menos 
 
 
2.7 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 
contratação 
do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual? 

Profissional da 
OSC é 
remunerado ou 
Não 
Remunerado 

Carga 
horária 
de 
trabalho 
na OSC 

Carga horária que 
será destinada ao 
projeto 

COORDENAÇÃO 01 Profissional SIM, NÃO ----- 8hs diárias 
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GERAL autônomo voluntário 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
01 

Profissional 
autônomo 

SIM, 
voluntário 

NÃO ----- 
8hs diárias 

 
 
 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
 

 
 Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos na competição trazendo 

perspectivas de crescimento de valores sociais, de inclusão, tático e técnico; 
 Promover e fomentar o futebol de Campo na Região Administrativa onde acontecerá 

a competição no intuito de atingir a maior quantidade possível de atletas; 
 Promover a prática de futebol de campo, como também a fortalecer culturalmente e 

cumpre seu papel social; 
 Democratizar a participação de crianças e adolescentes em competições oficiais. 

 
 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 
 
 
 
 

 
2.10 CONTRAPARTIDA 

O Instituto Mover da vida – IMV irá doar a APAE de Ceilândia Sul- DF situada na 
EQNN 6/8, Área Especial, Ceilândia Sul – CEP 72.220-530, um kit contendo 30 Álcool Gel 
70% Higienizador 500ml , 05 bolas oficiais de futebol de campo, 01 termômetro Laser, 200 
mascaras descartáveis, que será totalmente custeado pelo Instituto Mover da Vida - IMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 CONTRAPARTIDA 

A Federação de Beach Soccer do Distrito Federal-FBSDF irá doar a APAE de Ceilândia Sul- DF 
situada na EQNN 6/8, Área Especial, Ceilândia Sul – CEP 72.220-530 04 Bolas Conext 21 Pro Beach, 
Filme 100% TPU, Câmara de butil, Superfície costurada à máquina, Qualidade profissional certificada pela 
FIFA, Bola para futebol de praia, Deve ser inflada, Cor do artigo: Solar Orange / White / Black / Shock Pink, 
bola esta profissional usada pelas Federações de Beach Soccer , que serão totalmente custeadas pela 
Federação de Beach Soccer do Distrito Federal- FBSDF . 
 



 
                                            Fundada em 24 de maio de 1999 
                  Filiada a Confederação de Beach Soccer do Brasil 

9 
SRES – Área Especial nº 8 – Cruzeiro - BRASÍLIA/ DF – CEP: 70.640-515 (61) 3343-3533 ou 99213-9218 - CNPJ nº 03.397.468/0001-50 

paulofokkus1@gmail.com   ou  federacaobeachsoccerdf@gmail.com     Instagram: @federacaodebeachsoccerdf  

 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 
 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 
Divulgação R$ 360,00 16/11/2021 22/01/2022 
Aquisição de Materiais R$ 19.797,92 16/11/2021 17/12/2021 
Contratações R$ 44.640,36 16/11/2021 22/01/2022 

 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. 
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos 
públicos.  
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é 
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento 
de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam 
o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, 
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete 
a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º 
e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da 
OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em 
caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses 
casos, exceto para serviços acessórios e complementares. 
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos 
serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de 
serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir 
de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  
(X) Dou ciência do acima informado 
(X) Não haverá pagamento em espécie 
(   ) Haverá pagamento em espécie.  
 
 
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
  
Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase Especificação Mês 
Meta 1 1.1 Divulgação 

NOVEMBRO/2021 
Meta 2 2.1 Aquisição de Materiais 

Meta 3 
3.1 Equipe de RH  
3.2 Prestação de Serviços 
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Fonte de Custeio 

Receita 
(O item 

contratado irá 
gerar receita? 
Indicar valor) 

 

Despesa  
(Se o item 
contratado 

gerar receita 
indicar o item 

em que o 
recurso será 

utilizado) 
Doação 04 Bolas Conext 21 Pro 
Beach, Filme 100% TPU, Câmara de 
butil, Superfície costurada à máquina, 
Qualidade profissional certificada pela 
FIFA, Bola para futebol de praia, Deve 
ser inflada, Cor do artigo: Solar 
Orange / White / Black / Shock Pink, 
bola esta profissional usada pelas 
Federações de Beach Soccer. 
 (Contrapartida) 

Unid. 04  R$ 280,00  R$ 1.120,00 OSC NÃO NÃO 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 1.120,00 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
Meta 1 Divulgação 
Etapa 1.1 Fomentar a prática esportiva e de lazer aos atletas praticantes de Futebol Amador, na categoria masculino. 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviç
o/Unidade) 

Quant Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 1.1.1 
Aquisição de 03 Banners em Lona 
Tamanho 3 metros de largura por 1 
metro de altura em ilhóes. 

Unid. 03 03 R$ 120,00 R$ 360,00 

aquisição de 20 banners para serem 
colocados nos campos onde 
aconteceram a competição 
03x120=260,00 

Valor Total da Etapa 1.1  R$ 360,00 
Valor total da Meta 1  R$ 360,00  

Meta 2 Aquisição de Materiais 
Etapa 2.1 Premiar com medalhas as equipes 1º colado e 2º colocado, com troféus, a equipe vencedora de cada categoria e o Artilheiro e Goleiro Menos Vazado de cada equipe, e um jogo 
de uniforme para equipe campeão e vice de cada Categoria. 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.1.1 

Aquisição de 200 medalha exclusiva 7 
cm Espessura 4mm fita personalizada 
3cm largura 2 faces personalizadas 
frente da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo verso da medalha 
cunhada com alto/baixo relevo sem 
adesivo sem resinas coloridas metal 
zamak com metalização ouro, prata e 
bronze ou todas envelhecidas fica a 

Unid. 200 200 R$ 15,000 R$ 3.000,00 

Aquisição de 200 medalhas para ser 
entregue aos campeões e vice 
campeões de cada categoria sendo 40 
para SUB-17 feminino, 40 para o 
Feminino Adulto e 40 SUB-17 
masculino, 40 para o masculino adulto 
e 40 para o veterano totalizando assim 
200 medalhas para as equipes 
campeãs e vice Campeãs de cada 
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escolha categoria 
200x15,00=3.000,00 

2.1.2 

Aquisição de 10 troféus aço inox curvado 
e polido acrílico espelhado prata 
(acabamento acima da base) acrílico 
espelhado prata (em frente a base) 
adesivos personalizados de alta colagem 
com impressão digital MDF com pintura 
laqueada prata e corte laser altura 50 
centímetros 

Unid. 10 10 R$ 262,33 R$ 2.623,30 

Aquisição de 10 troféus para ser 
distribuído para o campeão e vice 
campeão de cada categoria sendo 02 
para SUB-17 feminino, 02 para o 
Feminino Adulto e 02 SUB-17 
masculino 02 para o masculino adulto e 
02 para o veterano totalizando assim 
10 troféus para as equipes campeãs e 
vice Campeãs de cada categoria 
10X380,00=3.800,00 

2.1.3 

Aquisição de 10 troféu de Goleiro menos 
vazado feito em resina modelada a mão, 
envolvendo pintura ouro velho Base em 
MDF com pintura preto laqueado 
Acabamento em acrílico espelhado prata 
em frente a base Adesivo personalizado 
de alta colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura 

Unid. 10 10 R$ 88,00 R$ 880,00 

Aquisição de 10 troféus de Goleiro 
menos vazado para ser entregue sendo 
02 para SUB-17 feminino, 02 para o 
Feminino Adulto, 02 para o SUB-17 
masculino 2 para o masculino adulto e 
02 para o veterano  totalizando assim 
10 troféus para ser entregue aos 
goleiros Menos Vazado de cada 
categoria 10X88,00=880,00 

2.1.4 

Aquisição de 08 troféu de artilheiro em 
formato de Chuteira com travas feita em 
resina modelada a mão, envolvendo 
pintura bronze velho cano niquelado 
cromado revestido por vinil escovado 
dourado Base em MDF com pintura 
preto laqueado Acabamento em acrílico 
espelhado prata em frente a base 
Adesivo personalizado de alta colagem 
com impressão digital aproximadamente 
19CM altura 

Unid. 05 05 R$ 88,00 R$ 440,00 

Aquisição de 05 troféus de Goleiro para 
ser entregue sendo 01 para SUB-17 
feminino, 01 para o Feminino Adulto e 
01 SUB-17 masculino 01 para o 
masculino adulto e 01 para o veterano 
totalizando assim 05 troféus para ser 
entregue aos artilheiros de cada 
categoria 
5X88,00=440,00 

2.1.5 

Aquisição de 37 Bolas Conext 21 Pro 
Beach, Filme 100% TPU, Câmara de 
butil, Superfície costurada à máquina, 
Qualidade profissional certificada pela 
FIFA, Bola para futebol de praia, Deve 
ser inflada, Cor do artigo: Solar Orange / 
White / Black / Shock Pink, bola esta 
profissional usada pelas Federações de 
Beach Soccer. 

Unid. 37 37 R$ 280,00 R$ 10.360,00 
Aquisição de 37 bolas sendo uma bola 
para cada equipe e o restante para ser 
utilizada durante a competição 
37X280,00=10.360,00 
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2.1.6 

Aquisição de 15 Kits de Conjunto de 
Uniformes para árbitros contendo: 2 
camisa com bolso (blusa em dry-fit 
sublimada com Proteção Ultra violeta 
acabamento de arte em alta definição 
personalizada), 01 Bermuda 100% 
poliéster e 01 par de meião (profissional 
de algodão). 

Kit 15 15 R$ 77,00 R$ 1.155,00 

Aquisição de 15 kits de Conjunto de 
Uniforme de Arbitro sendo 01 kit para 
cada Arbitro que estará apitando os 
jogos da competição.  
15X77,00=1.155,00 

2..1.7 
Água (Copo de 200 ml) - Caixa com 48 
unidades  

caixa 50 50      R$ 23,00 R$ 1.150,00 
Aquisição de 50 cx de agua para ser 
utilizada durante a realização da 
competição 50 x23,00= 1.150,00 

2.1.8 

Aquisição de 1 termômetros Digital Laser 
infravermelho medidor de febre, com ISO 
13485, Emiti efeito sonoros, Tempo 
máximo para medição: 5 segundos, 
Alimentação: Pilha AAA, temperatura de 
trabalho: 32 a 40 ºC,  Mira laser para 
acertar o alvo com precisão, 
Temperatura Relativa: 85%,  Resolução 
mínima: 0,1 ºC,  Precisão: ± 0,1 º C, 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 
109 ºF,  Erro máximo: 0,3ºC- Distância 
ideal para medidas: 5 a 15 cm,  Memória 
interna para 32 medições. 

Unid. 1 1  R$ 104,72 R$ 104,72 

Aquisição de 1 termômetros medidos 
de temperatura para ser utilizado no 
local da competição 
1X147,00=147,00 

2.1.9 
Aquisição de 10 Álcool Gel 70% 
Higienizador 500ml  

Unid. 10 10 R$ 8,49 R$ 84,90 

Aquisição de 10 Álcool em Gel para 
serem utilizados durante a execução da 
competição. 
10X8,49=84,90 

Valor Total da Etapa 2.1  R$ 19.797,92 
VALOR TOTAL DA META 2  R$ 19.797,92 

Meta 3 Contratações 
Etapa 3.1 Equipe de RH  

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.1.1 1- Coordenação Geral responsável por 
coordenar todos os aspectos do projeto 

Mês 02 02 R$3.879.33 R$ 7.758,66 Contratação de uma pessoa 
responsável por coordenar todos os 
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em todas as suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. Ele 
desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a 
entrega dos produtos de todas as etapas 
do projeto. É quem direcionará a escolha 
dos profissionais e fornecedores 
contratados, organizara o cronograma 
das ações, definira e acompanhara toda 
a estratégia de comunicação, auxiliará o 
coordenador de  competição na seleção 
dos escritos não será exigida formação 
acadêmica uma vez que somente se faz 
necessário o conhecimento específico 
das diretrizes da competição e demais 
regras do campeonato de futebol amador 
com carga horária 8hs diárias  

aspectos do projeto em todas as suas 
etapas com uma carga horário de 08 
horas diárias durante toda execução do 
projeto. 
2X3.879,33=7.758,66 

3.1.2 

1- Auxiliar administrativo 1 Profissional 
que auxiliará nas demandas 
administrativas do Projeto, que envolvem 
o planejamento e controle do projeto, 
cotação de fornecedores, contratação de 
serviços e fornecedores, organização de 
pagamento, e elaboração das planilhas 
de prestação de contas, não será exigida 
formação acadêmica e terá uma carga 
horária de 8hs diárias  

Mês 02 02 R$ 2.156,85 R$ 4.313,70 

Contratação de um Profissional 
responsável pelo gerenciamento de 
todas as demandas administrativas do 
projeto com uma carga horária de oito 
horas diárias durante toda execução do 
projeto. 
2X2.156,85=4.313,70 

                                                                              Valor Total da Etapa 3.1  R$ 12.072,36 
Etapa 3.2 Prestação de Serviços 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mts/ 
Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.2.1 
Equipes de Arbitragem de Beach Soccer 
(composta por 02 árbitro de campo e 01 
árbitro apontador) 

Jogo 40 40 R$ 340,00 R$ 13.600,00 

Contratação de arbitragem para apitar 
todos os jogos da competição sendo 05 
para SUB-17 feminino, 09 para o 
Feminino Adulto, 09 para o SUB-17 
masculino 12 para o masculino adulto e 
05 para o veterano, totalizando assim  
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40 jogos durante toda a competição. 
40x340,00=13.600,00 

3.2.2 
Contratação de serviço de Assessoria de 
Contabilidade - fazer toda contabilidade 
do projeto e auxiliar o coordenador na 
prestação de contas do projeto. 

Mês 02 02 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 

Empresa responsável pela 
contabilidade do projeto, confecção de 
relatórios contábeis, processo de 
compra dos materiais e contratação 
dos profissionais que participaram da 
competição 
02x1.100,00=2.200,00 

3.2.3 

Coordenação de Arbitragem pessoa 
responsável pelo gerenciamento de 
todas as demandas especificamente 
esportivas do projeto que envolve o 
planejamento, controle organização do 
cronograma dos jogos, 
acompanhamento e organização da 
escala dos árbitros não será exigido 
formação acadêmica uma vez que este 
profissional se faz necessário o 
conhecimento específico das diretrizes 
do Instituto Mover da Vida e das regras 
do campeonato amador com a carga 
horária de 8horas diárias 

Mês 02 02 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

Contratação de um Coordenador de 
arbitragem que fará a escala dos 
árbitros e receberá as sumulas dos 
jogos para serem inseridas na 
prestação de contas do projeto 
2X2.000,00=4.000,00 

3.2.4 

1-Fotografo capacitado com 
equipamento digital profissional reflexa, 
mínimo de 8,5 megapixel. O fotógrafo 
deverá realizar cobertura fotográfica com 
qualidade jornalística editada e tratada, 
imagens de montagem e desmontagens 
de estruturas para prestação de contas 
do evento, devendo ser entregue em 
material digital. Material deverá ser 
entregue organizado em mídia.  

Diária 08 08 R$ 400,00 R$ 3.200,00 

Fotógrafo para registrar todo o evento 
durante sua execução sendo 30 diárias 
durante toda execução do projeto e 
entregar todo material fotográfico da 
competição 
8X400,00=3.200,00 

3.2.4 

Serviço de transmissão esportiva ao vivo 
com narração, utilizando uma câmera 
profissional, a ser transmitido no 
facebook ou Instagram da Federação. 

jogos 40 40 R$ 239,20 R$ 9.568,00 

Serviço de 40 transmissão dos jogos 
das 05 categorias, durante toda a 
competição nas mídias digitais da 
Federação de Beach Soccer do Distrito 
Federal. Totalizando a transmissão de 
40 jogos. 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 32.568,00 
Valor Total da Meta 3 R$ 44.640,36 
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Valor Total do Projeto R$ 64.798,28 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. Previsão de Receitas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, 10 de Novembro de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 
1 Emenda Parlamentar do Deputado Sardinha R$ 64.798,28 

2 Contrapartida R$ 1.120,00 

Total R$ 65.918,28 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação acontecerá pelas redes sociais, banners, e mídia especializada antes do início da 
competição e durante toda competição, bem como haverá a identificação física no local da 
competição. 
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