
  

1 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ:12.648.152/0001-84 
 

 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS 

Nome Fantasia: Transforma Vidas 

CNPJ:12648152/0001-84 Endereço: SRES Área Especial 08, Cruzeiro Velho,  

Brasília DF 

Complemento: ARUC Bairro/Cidade: Cruzeiro velho CEP:  

70.640-515 

Telefone:   

61- 9298-6619 

Telefone: 

 61- 9298-6619  

Telefone: (DDD) 

E-mail:  

rogeriocostadf@gmail.com 

Site/Redes Sociais: 

www.transformavidas.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Rogério Avelino da Costa 

CPF:  

386.487.501-30 

RG/Órgão Expedidor: 

982.973 SSP/DF 

Telefone do Dirigente: (DDD) 

61- 9298-6619  

Endereço do Dirigente: 

 Rua 8, Chácara 195 Lote 24 A Vicente Pires 

CEP:  

72.006-810 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Wesley Borba Toledo  

Função na parceria: Diretor Financeiro 

RG: 1.636.329 
Órgão Expedidor: SSP- 

DF 
CPF:002.198.927-33 

Telefone Fixo: 61- 99119 8306 Telefone Celular: 61- 99119 8306 

E-Mail do Responsável: master@transformavidas.org.br 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A associação transforma vidas ações sociais e humanitárias, entidade de caráter filantrópico e 

beneficente, sempre orientada por fortes princípios éticos e de responsabilidade fiscal e social, tem como 

principal objetivo promover a socialização de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, 

tendo a prática do esporte inclusivo como principal ferramenta para a diminuição das desigualdades, seja 

por fatores econômicos, de raça, gênero ou por serem portadores de necessidades especiais. 
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Dentre os programas e projetos realizados pela associação transforma vidas, destaca-se a Rede 

Gol Transformando Vidas, ação continuada de coordenação, gerenciamento e integração de programas 

e projetos comunitários do Distrito Federal, em especial na área dos desportos, com ênfase na inclusão 

social, promoção familiar e comunitária, através de práticas desportivas infantis e juvenis, sexo masculino 

e feminino, dos 06 (seis) aos 18 (dezoito) anos. 

Todas as ações desenvolvidas buscam articulações na comunidade de origem das famílias 

atendidas, bem como entre as comunidades de maior risco social do Distrito Federal e garantem a prática 

do desporto como instrumento de formação de vínculos afetivos e de confiabilidade, a partir de programas 

de promoção socioeconômicos e digitais, voltados à saúde integral da infância e juventude do Distrito 

Federal e suas famílias. 

Em setembro de 2014, a Rede Gol iniciou suas ações, com cadastro de 67 (sessenta e sete) 

crianças encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude do TJDFT, nas modalidades esportivas de 

futebol de campo, futsal e judô. Essa prática, inicialmente centralizada no Plano Piloto de Brasília, foi 

expandida para diversas comunidades de maior vulnerabilidade da cidade, ampliando sua proposta de 

articulação, integração e fortalecimento de iniciativas esportivas e sociais de cada comunidade. 

Atualmente, a Rede Gol Transformando Vidas atende a 14 (quatorze) comunidades do Distrito Federal 

e 02 (duas) cidades do entorno, com cadastro de 1.817 (um mil, oitocentos e dezessete) crianças, 

adolescentes e famílias, em Núcleos Comunitários descentralizados. Todas as ações realizadas pela 

Rede Gol Transformando Vidas estão pautadas em fortes princípios éticos, de responsabilidade fiscal e 

socioeducativa.  

Em 2019 a Rede Gol realizou atividades nos programas de Futebol de Campo, Futsal, Fut 7 e Judô. 

Houve novos cadastramentos e atualização de cadastros anteriores de atletas, perfazendo um total de 

1507 (um mil, quinhentos e sete) jovens beneficiados no decorrer dos anos de 2019 e 2020. Registram-

se participações em torneios de futebol e fut 7, dentre os quais, GOCUP 2019 e BSBCUP 2019 e 2020. 

 
 

 

PERÍODO: 12/01/2021 A 31/04/2021 
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O projeto REDE GOL DIGITAL, executado pela Transforma Vidas Ações Sociais e Humanitárias, 

em parceria com a Secretaria de Esportes do Distrito Federal (Termo de Fomento N. 25/2020), durante 

os meses de janeiro a abril de 2021 contemplou programas esportivos e educativos em contexto digital, 

com a realização de 20 (vinte) lives interativas e cursos de capacitações EADs para professores, 

monitores, atletas e famílias, que profissionalizaram a aproximadamente 300 (trezentas) pessoas. 

A proposta de formação e integração digital que o referido projeto propôs, proporcionou a interação 

entre as diversas comunidades do Distrito Federal nas quais a Rede Gol está inserida com práticas 

esportivas e de fortalecimento de vínculos e autonomia das famílias. Durante a transmissão dos 

programas(acessíveis no Canal da Rede Gol), houve apresentação e debates sobre temas relacionados 

ao esporte social e comunitário, combate ao sexismo nos esportes, nutrição esportiva social, 

profissionalização do atleta, carreiras relacionadas a práticas esportivas, aulas interativas sociais, papel 

familiar no processo de formação da criança e do adolescente no esporte, dentre outros. Muitos 

profissionais experientes e de reconhecimento pelo profissionalismo, não apenas na nossa cidade, mas 

no Brasil e internacionalmente, apresentaram narrativas educativas e reflexivas.   

Conheça mais em nossas redes sociais: 

Instagram: redegol.tv 

Site: http://transformavidas.org 

Youtube: https://youtube.com/c/RedeGol-TV 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: REDE GOL FUTEBOL FEMININO 

Locais de realização 

Núcleo 1– ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO – ARUC – ÁREA ESPECIAL 

N. 08 – QUADRA DE FUTSAL – CRUZEIRO VELHO – DF 

Núcleo 02- QNM 10 ÁREA ESPECIAL CAMPO FUTEBOL SOCIETY -  CEILANDIA NORTE - DF 

Período de execução: 10/12/2021 a 14/02/2022   

Período de realização do Evento: 12/12/2021 a 14/02/2022  

Período de realização das Ações 

custeadas pelo Fomento:  

10/12/2021 a 14/02/2022  

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

Previsão de beneficiários diretos: 160 

Previsão de público indireto: 300 

Valor Total do Projeto: R$144.619,26 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e 

vinte e seis centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$144.139,26 (cento e quarenta e quatro mil cento e trinta e 

nove reais e vinte e seis reais) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realizar torneio presencial esportivo de futebol society feminino e transmitir conteúdos para o 

canal do proponente que garantam a interação das adolescentes e jovens participantes do evento no 

período de Dezembro 2021 a Fevereiro de 2022. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto visa promover um torneio esportivo na modalidade Futebol society de meninas 

de 10 a 18 anos, com jogos em campo de futebol gramado em finais de semana de forma presencial, 

será utilizado na beira de campo frases com ênfase na igualdade de gênero e combate ao sexismo no 

esporte. O sexismo pode afetar qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando 

mulheres e meninas. Tem sido ligado a estereótipos e papéis de gênero e pode incluir a crença de que 

um sexo ou gênero é intrinsecamente superior a outro. O sexismo extremo pode fomentar o assédio 

sexual, estupro e outras formas de violência sexual.  Dentro da linha de ação, na promoção de 

modalidades esportivas: a proposta do Projeto “Rede Gol Futebol Feminino” tem ações voltadas para 

a preparação das atletas para a prática do futebol e participação em evento competitivo, sem o viés da 

profissionalização ou do alto rendimento.  

 

Com esse torneio, associado à formação emocional e educativa de enfoque comunitário, o projeto 

atuará preferencialmente com atletas das regiões do SOL NASCENTE, CEILÂNDIA, GAMA e 

PLANALTINA- DF, sendo os jogos realizados no Campo da OAB situado no Clube dos Advogados (Setor 

de Clubes Sul, Trecho 2, Lote 32, próximo a Ponte JK), garantindo gratuitamente o acesso a crianças  

e adolescentes do sexo feminino, jovens, famílias e professores, que poderão participar do torneio 

desportivo e atividades remotas previstas, associando-se o torneio a  práticas presenciais com 

transmissão do torneio no canal do beneficiário, cujo objetivo principal é fortalecer a igualdade e combater 

a segregação de gênero nos nichos  desportivos historicamente ocupados pelo gênero masculino.  

 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A Motivação pela realização do projeto está diretamente associada à realidade de segregação de gênero 

verificada junto ao público-alvo das cidades que participarão do torneio, tendo como nosso próprio banco 

de dados armazenados informações sobre o atendimento a crianças e adolescentes do sexo feminino e 

a necessidade de abordagem do tema: Fortalecimento da Igualdade de Gênero e Combate ao Sexismo 

no Esporte. 

O projeto poderá proporcionar aos grupos atendidos e às suas comunidades atividades desportivas de 

qualidade com engajamento social de perspectivas de melhorias para os beneficiários, tanto em sua 

carreira no esporte quanto para sua vida pós projeto. As áreas atendidas não possuem uma estrutura 

mínima adequada para a prática de futebol, conforme o planejamento se aplica neste projeto, por isso a 

necessidade de concentração dos jogos em um local cedido com campos apropriados de grama natural 

e vestiários adequados tanto para a recepção das atletas quanto para o público que por ventura venha a 

assistir as partidas com uso de acessibilidade para idosos e deficientes já ajustados conforme a legislação 

vigente para esses casos. O projeto surgirá como instrumento de transformação quanto à visão de gênero, 

dando oportunidade para que as atletas ocupem igualmente os nichos de esportes hoje reservados quase 

que com exclusividade para meninos. Os locais escolhidos, de acordo com a SEPLAN/DF, contemplam 

uma comunidade total de 431.604 pessoas, com riscos sociais agregados a diversos fatores. 

Dessa forma, apresentamos o Projeto “Rede Gol Futebol Feminino”, que visa a prática esportiva 

associada ao processo participativo, cultural e de valorização comunitária da mulher por meio da prática 

e da formação de times de futebol feminino, com resultados de maior impacto positivo na transformação 

individual e coletiva para a cidadania. 
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O projeto ora proposto busca oportunizar a 150 (centro e cinquenta)atletas do sexo feminino o acesso ao 

torneio com equipes formadas de atletas das cidades atendidas na modalidade de futebol de campo 

society, com acompanhamento de profissionais que integrem as equipes e parte da organização do 

evento, com destaque para o contexto desportivo, a prevenção a qualquer tipo de violência motivada pelo 

gênero e outros temas afins, com a efetivação de cadastrados de atletas que manifestarem interesse na 

vinculação ao programa, independentemente da Região Administrativa onde resida.  

Em atenção aos núcleos onde as atividades presenciais serão realizadas, em um clube na cidade do 

Plano Piloto, especificamente no setor de clubes sul , trata-se de uma local cedido pelo clube da OAB- 

DF que possui uma estrutura adequada para recebimento das partidas, sendo que as Regiões priorizadas 

neste projeto serão Sol Nascente, Ceilândia , Gama e Planaltina -DF e, considerando tratar-se de um 

trabalho pós pandemia, tem-se como objetivo de uso do recurso a otimização equipamento diretamente 

feito as beneficiárias com uniformes adequados para a prática da modalidade , sendo o recurso destinado 

igualitariamente entre as duas Regiões Administrativas atendidas, a fim de que as comunidades possam 

promover suas atividades regulares com materiais adequados à prática esportiva feminina. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

A Rede Gol Transformando Vidas tem como objetivo principal a realização de um torneio desportivo e 

socioeducativo com a participação de 150 (cento e cinquenta) jovens e suas famílias, com idades entre 

10 (dez) a 18 (dezoito) anos, associando-se a prática desportiva ao fortalecimento da igualdade de gênero 

e combate ao sexismo no futebol feminino. 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Manter a Tradição das Comunidades do DF que apoiam o Futebol Feminino; 

• Estimular a prática esportiva, de maneira a cultivar a cultura, a saúde, a integração, 
a cidadania, e o    espírito de comunidade; 

• Fortalecer o vínculo entre as atletas e os seus familiares; 

• Despertar na comunidade o valor democrático do futebol: desprovido de preconceito 
de gênero, étnico ou racial; 

• Incentivar a prática de Futebol Amador, destacando a sua importância para o 
afastamento de crianças das drogas, como ferramenta para preencher o tempo 
ocioso, e como atividade que proporciona uma vida saudável; 

• Estimular o espírito de equipe e a convivência comunitária. 
 

 

2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

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

cumprimento das Metas 

Fomentar a prática desportiva e de 
lazer as atletas participantes do 

Campeonato de 
Futebol Feminino 

Aquisição de Materiais 
Esportivos, de Divulgação 

e Alimentação 

- Fotos; ou 
- Notas Fiscais; ou 

-Vídeos; ou 
-Visita in loco. 



  

6 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ:12.648.152/0001-84 
 

Contratar prestadores de serviços 
competentes para realização do 

projeto proposto 

Fazer contratação de 
equipe tercerizada e RH 

- Fotos; ou 
- Notas Fiscais 

 

Oferecer transporte para o 
deslocamento das participantes  

Contratação de VAN e 
aquisição de 150 cartões 

- Fotos; ou 
- Notas Fiscais 

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

cumprimento 

Alcançar o total de 150 
participantes para a competição 

Realização dos jogos, com 
tabelas de todas as 

competições 

-Fichas de Inscrições. 
-Súmulas dos jogos 

-Boletim informativo da competição 

Realizar a premiação com 150 
medalhas e 15 troféus para 1º, 2º 

e 3º lugar 
Medalhas e troféus 

-Vídeos; ou 
- Fotos; ou 

- Notas Fiscais 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: Rede Gol Futebol Feminino 

Descrição/Etapa: REALIZAÇÃO DE JOGOS TORNEIO REDE GOL FUTEBOL FEMININO 

Data do Evento: 12/12/2021 a 14/02/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado 

pelo Fomento (Se for 

o caso): 

12/12/2021 a 14/02/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Núcleo 1– ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO – ARUC – 

ÁREA ESPECIAL N. 08 – QUADRA DE FUTSAL – CRUZEIRO VELHO – DF 

Núcleo 02- QNM 10 ÁREA ESPECIAL CAMPO FUTEBOL SOCIETY -  

CEILANDIA NORTE - DF 

Espaços Físicos 

Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (X) Clube 

(...) Espaço Privado  

Qual? 

(X) Outro  

Qual? Campo 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 160 

Atletas: 150 

Comissão:10 

Indiretos: 300 Total: 460 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(...) Atletas (até 14 anos) Sub 11 e sub 13 150 
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(X) Atletas (10 a 18 anos) 12/12/2021 a 14/02/2022 

Matutino 

Sub 15/ sub 17 

12/12/2021 a 14/02/2022 

vespertino 

 

(...) 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 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(x) Pela internet.  www.transformavidas.org 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Inscrições: Será de forma presencial na sede da entidade ou pela internet, no site 

www.transformavidas.org 

Divulgação: Neste projeto a grande parte da divulgação será feita via redes sociais integradas aos grupos 

e páginas de projetos ligados ao meio de pessoas ligadas a REDE GOL e integrado com parcerias entre 

órgãos públicos para que possam divulgar cartazes. A assessoria de imprensa já existente na associação 

e será fundamental para dar visibilidade ao projeto e ao mesmo tempo angariar parceiros e apoiadores 

interessados em conhecer o projeto de forma mais aprofundada.  O público-alvo será encontrado através 

de convites as entidades parceiras e colaboradoras que já trabalham com o público em questão. Cartaz, 

site, facebook, veículos de comunicação e etc. 

Instagram: @redegol.tv 

Facebook: projetogol 

Canal de comunicação Web: www.transformavidas.org 

Youtube: http://youtube.com/c/RedeGol-TV 

Será oferecido um campeonato de futebol na modalidade feminino  

Categorias: (5) cinco 

• Sub 11 (nascidos em 2010 e 2011) – Quantidade: 30 

• Sub 13 (nascidos em 2008 e 2009) – Quantidade:30 

• Sub 15 (nascidos em 2007 e 2006) – Quantidade:30 

• Sub 17 (nascidos em 2005 e 2004) – Quantidade:30 

• Sub 19(nascidos em 2003 e 2002) – Quantidade:30 

Cada equipe terá a participação igualitária em 4(quatro) partidas até a final ou para a disputa de 3° 
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lugar, serão realizadas em 5 rodada até a grande final.  Sendo que o evento será dividido em duas 

etapas sendo as primeiras 5 rodadas para as categorias SUB 11, SUB 13 e SUB 15 e outras 5 rodadas 

para as categorias SUB 17 e SUB 19  

• Número de atletas por equipe: Cada equipe deverá conter o mínimo de 12 atletas e no 

máximo de 15 atletas  

• Quantidade de equipes: Serão no total 10 times (2 times por categoria sendo 2 times de cada 

cidade) 

• Modelo de disputa: Serão jogos com uma tabela definida de todos contra todos em duas 

chaves A e B, será selecionado 2 (duas) equipes de cada chave para a semi- final e disputa de 3º lugar 

e o jogo principal do campeão e vice-campeão (por cada categoria). Jogos com 25 minutos por cada 

tempo e intervalo de 15 minutos. Partidas aos sábados e domingos. Totalizando 16(dezesseis) dias 

de jogos  

• Forma de ingresso das equipes: Serão feitas as inscrições das atletas pelo site da proponente 

aonde as mesmas deverão preencher uma ficha com dados pessoais e dados da equipe que irá se 

inscrever como: Nome da atleta, Data de Nascimento, Categoria, Nome da equipe, Número da camisa 

ou posição que irá atuar. 

• Total de partidas por categoria:  neste modelo de disputa serão realizadas 15(quinze) partidas 

por categoria e totalizando 75 (setenta e cinco) jogos para todas as categorias 

 

• Horário das partidas:   

• CAMPO 1 (RODADA SUB 11) RODADA SÁBADO 

Partida 1: Sub 11 – 1ª Tempo- 08h -8:25h-  Intervalo- 2º tempo-  8:40h-9:10h  

Partida2: Sub 11 – 1ª Tempo- 09:20h -9:40h-  Intervalo- 2º tempo-  10:05h-10:30h 

 

• CAMPO 2(RODADA SUB 13) RODADA SÁBADO 

• Partida 3: Sub 13 – 1ª Tempo- 10:35h -11:00h-  Intervalo- 2º tempo-  11:15h-11:40h  

• Partida 4: Sub 13 – 1ª Tempo- 13:15h -13:40h-  Intervalo- 2º tempo-  13:55h-14:20h  

 

• CAMPO 1 (RODADA SUB 15) RODADA SÁBADO 

Partida 1: Sub 15 – 1ª Tempo- 14:25h -14:50h-  Intervalo- 2º tempo-  15:05h-15:30h  

Partida2: Sub 15 – 1ª Tempo- 15:35h -16:00h-  Intervalo- 2º tempo-  16:15h-16:40h 

 

• CAMPO 2 (RODADA SUB 17) RODADA DOMINGO 

• Partida 3: Sub 17 – 1ª Tempo- 08h -8:25h-  Intervalo- 2º tempo-  8:40h-9:10h  

• Partida4: Sub 17 – 1ª Tempo- 09:20h -9:40h-  Intervalo- 2º tempo-  10:05h-10:30h 

  

• CAMPO 1(RODADA SUB 19) RODADA DOMINGO 

• Partida 1: Sub 19 – 1ª Tempo- 10:35h -11:00h-  Intervalo- 2º tempo-  11:15h-11:40h  

• Partida2: Sub 19 – 1ª Tempo- 13:15h -13:40h-  Intervalo- 2º tempo-  13:55h-14:20h  

 

 

 METODOLOGIA RH 

. 

Equipe de arbitragem: Formada por 4 profissionais especializados em arbitragem de jogos, sendo 1 

árbitro central, 2 bandeiras e 1 mesário. Os profissionais serão contratados por partida realizada. Os 
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mesmos deverão ser contratados por CNPJ, preferencialmente uma única empresa prestadora do 

serviço. 

Coordenador geral: profissional especializado em gestão de eventos com especial atenção a eventos 

de torneios esportivos, sendo este responsável pela coordenação de equipes de trabalho, fiscalização 

das instalações, reunião com equipe técnica. 

Staff de Apoio: Profissionais que darão apoio ao coordenador em funções operacionais tais como: 

montagem de estruturas, preparação de campos, recepção de atletas, atuarão com diárias e contrato por 

CNPJ. 

Equipe de terceirizados: Serão contratadas empresas especializadas na área de Ambulância, Locadora 

de veículos com motorista, e filmagem do evento. 

Transporte de atletas: Será destinado aos atletas participantes um cartão com crédito para o transporte 

público, saindo de sua residência para o setor de clubes Sul e retornando para o seu destino afim de 

diminuir os custos de deslocamentos com vans, sendo a VAN um transporte de apoio para chegar até o 

clube. 

 

1. Despesas Administrativas e Serviços de Produção: 

 

✓ Formatação e apresentação do projeto junto a empresas públicas e privadas  

✓ Captação de parcerias 

 

2. Pré Atividade e Pessoal:  

 

Esta fase consiste na definição de cronograma das atividades que serão realizadas: Aulas “online” ou 

presenciais para atletas e profissionais da Rede Gol Futebol Feminino.  

Contemplam: 

✓ Criação de material gráfico e de divulgação; 

✓ Divulgação do programa Rede Gol Futebol Feminino; 

✓ Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos para implementação das ações digitais; 

✓ Locação de Veículo para a Rede Gol, que atenderá ao transporte das atletas para os jogos; 

✓ Contratação de equipe de apoio; 

✓ Aquisição de materiais esportivos ligados as atividades pertinentes ao projeto e distribuídos de 

forma igualitária nos polos atendidos neste plano de trabalho e utilizados de forma exclusiva nas 

atividades presenciais; 

 

3. Atividades e material de consumo:  

 

Nesta fase serão desenvolvidas atividades práticas, ou seja: 

 

✓ Desenvolvimento das atividades esportivas, participativas 

✓ Implantação de diário contendo as informações e relatório das atividades diárias 

✓ Desenvolvimento das atividades de assistência e acompanhamento  

✓ Análise do desenvolvimento do projeto, análise de metas e correção de rota, quando for o caso. 
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✓ Relatório final. 

 

4. Pós Atividades e administrativo:  

 

Nesta fase será feita uma análise de todo o resultado das atividades que foram desenvolvidas e que 

servirão de base para a continuidade do próximo projeto. Além disto, serão prestadas as contas de todas 

as receitas e despesas geradas pelo projeto. Logo teremos: 

✓ Divulgação de resultados 

✓ Prestação de Contas. 

 

5. Materiais esportivos  

 

Os materiais esportivos serão materiais de uso esportivo de consumo imediato para o evento tais como 

bolas, medalhas, troféu e pintura de campo. 

 

Bolas: As bolas serão adquiridas 30 bolas para cada 2 campos simultaneamente. 

 

Kit Uniformes+ Máscara: Será feito o termo de doação do kit de uniforme de passeio, 1 kit completo de 

uniformes para jogos contendo 20 peças para jogadores de linha e 1 para goleira  contendo short, camisa, 

meião e máscara e um kit com calça ou short com camiseta de passeio, sendo que o kit tem o intuito de 

identificar o beneficiário e padronizar toda a identidade visual do projeto, sendo que os beneficiários que 

frequentarem os núcleos deverão utilizar o uniforme juntamente com a máscara padronizada e de uso 

individual.  

 

PROTOCOLO DE SAÚDE: Será utilizado todos os padrões de segurança conforme normas da legislação 

vigente para controle da PANDEMIA COVID-19, sendo implementado nos espaços de treinamento álcool 

em gel, higienização do espaço e controle de acesso. Caso se faça necessário as atletas e colaboradores 

farão teste para comprovação NEGATIVO ou CARTÃO DE VACINA em duas doses ou 1 dose da vacina 

PFIZER contra a COVID 19 a ser apresentado no ato da inscrição de cada beneficiário e colaborador. 

 

Os profissionais presentes contratados pelo projeto poderão dar todo o suporte necessário e tirar 

dúvidas dos beneficiários.  

Equipe de filmagem: Será contratada uma equipe de filmagem com câmeras e equipe necessária para 

filmagem e transmissão das partidas, sendo necessária a contratação dos serviços por CNPJ e 

perfazendo o total de 10 diárias pontuais já definidos em cronograma. 

Transporte: Será contratado uma empresa especializada para transporte das atletas de uma base em 

sua cidade para o local dos jogos e retornando para o local de origem após o fim da partida, sendo que 

neste item a empresa contratada irá fornecer o Motorista habilitado na Categoria apropriada para o meio 

de transporte contratado. O ônibus deverá comportar espaço para todos os atletas sentados e com 

equipamento de segurança, a contratação do serviço também deverá contemplar as despesas de pedágio 

e combustível 
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Placas estáticas: Será alugada uma empresa especializada para instalação de estruturas metálicas com 

lonas ao redor dos campos, essas deverão ser retiradas após as partidas. Com metragem de 5mx1m 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

Região Administrativa TOTAL DE CAMPOS Número de Jogos  Jogos por dia  

SETOR DE CLUBES  

Setor de Clubes Sul, Trecho 

2,Lote 32, próximo a Ponte JK 

 

02 

 

 

20 

 

 

04 

 

LOCAL DE PARTICIPAÇÃO DAS ATLETAS 

Região Administrativa Total de participantes  Nº Equipes Atletas por 

categoria 

Sol Nascente 35 04 20 

Ceilândia 35 04 20 

Gama (compreende atletas 

do Gama, Santa Maria) 

40 04 20 

Planaltina -DF (compreende 

atletas de Planaltina, 

Arapongas, Vale do 

Amanhecer) 

40 04 20 

TOTAL 150 16 80 

 

Tabela da competição (sendo 5 categorias diferentes- SUB 11, SUB 13, SUB 15 e SUB17e SUB19) 

 

Grupo A      GRUPO B 

Gama 1                                                        Gama 2 

Planaltina 1                                                Planaltina 2 

Ceilândia 1                                                Ceilândia 2 

Sol Nascente 1                                         Sol Nascente 2 

 

Cada núcleo apresentado irá receber as benfeitorias dos recursos de forma igualitária e todas as 

participantes irão receber um lanche após a partida. 

*Todas as categorias terão a mesma forma de disputa 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19 

O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme DECRETO Nº 42.730, DE 23 DE NOVEMBRO 

DE 2021, especialmente a indicadas no item G do Anexo Único, in vesbis: 

G) Competições esportivas profissionais e amadoras:  
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1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 2º 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.  

2.2. Ficam excluídas da apresentação do comprovante de vacinação as pessoas que não podem 

tomar a vacina em virtude das orientações das autoridades sanitárias, mediante comprovação da 

impossibilidade.  

3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo, exceto para os 

atletas durante o treinamento e as competições.  

4. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados 

antes do uso.  

5. Nas competições esportivas realizadas em ambiente fechado, somente os atletas em jogo e a 

arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições.  

6. 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.  

7. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança.  

8. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação 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.  

9. Organização da entrada e saída do local de competição de modo a evitar a aglomeração do 

público.  

10. 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 C do Anexo Único deste Decreto.  

11. A realização, durante as competições, de qualquer evento artístico, como shows e 

apresentações, deve seguir os respectivos protocolos específicos constantes do Anexo Único deste 

Decreto.  

12. Cumprimento dos protocolos estabelecidos pelas entidades representativas das competições 

esportivas, bem como por qualquer outra instituição nacional ou internacional organizadora da 

respectiva competição.  

13. Será permitida a entrada de toalhas desinfetantes e álcool em gel, exceto garrafas com mais 

de 100 ml. 

 

2.7.1 Grade Horária dos eventos 

Em anexo I  

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 

Forma de 

contratação 

do RH 

Profissional 

a ser 

contratado 

já tem 

vínculo com 

Profissional 

da OSC é 

remunerado 

ou Não 

Remunerado 

Carga 

horária 

de 

trabalho 

na OSC 

Carga 

horária 

que será 

destinada 

ao projeto 
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a OSC? 

Qual? 

Coordenador 

Geral  
1 Voluntário 

Sim. Diretor 

de eventos 

Não 

remunerado 

12 horas 

semanais 

120 horas 

Coordenador 

de Eventos 
1 CNPJ Não 

Não 

remunerado 

12 horas 

semanais 

120 horas 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

• Fortalecimento da prática do Futebol Amador Feminino na região; 

• Inspiração para que mais mulheres se interessem pela prática futebolística; 

• Crianças e jovens mais disciplinados e engajados com sua comunidade; 

• Promoção da qualidade de vida e de hábitos saudáveis; 

• Diminuição da evasão escolar por meio do esporte; 

• Estímulo para que novas parcerias queiram investir em ações dessa natureza; 

• Mobilização da cadeia produtiva que atua ao redor da realização do Torneio. 
 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

Região Gama e Cruzeiro (Atletas e famílias do eixo/Gama e Cruzeiro) Núcleo Cruzeiro: Futsal - 

SRES Área Especial nº 08 Cruzeiro Velho DF Área Pública sendo essa a sede oficial da proponente. 

 

Região Ceilândia (Atletas e famílias da Ceilândia e Sol Nascente). 

 



  

14 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ:12.648.152/0001-84 
 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

A Transformando Vidas irá doar a APAE de Ceilândia-DF situada na EQNN 6/8, Área Especial, 

Ceilândia – CEP 72.220-530, 05 bolas oficiais de futebol, que será totalmente custeada por esta 

Entidade. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Logística R$ 23.472,00 10/12/2021 14/02/2022 

Prestação de Serviços R$ 76.771,20 10/12/2021 14/02/2022 

Materiais, Itens Esportivos, de 

Premiação, de Divulgação e 

Alimentação 

R$43;896,06 10/12/2021 12/12/2021 

 

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

Os pagamentos seguem conforme cronograma de desembolso apresentado sendo que há necessidade 

imediata tais como aquisição de equipamentos esportivos sendo que os demais serviços poderão ser 

feitos desembolsos mensais para pagamentos de prestadores de serviço. 

 

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. 
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§ 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     

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE  

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Transporte 

Dezembro/2021 
Meta 2 

2.1 Equipe Terceirizada de Apoio 

2.2 Equipe de RH 

Meta 3 3.1 
Aquisição de Materiais Esportivos, de 

Premiação, de Divulgação e Alimentação 

 

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) 

Bolas Futebol de 

Campo 

societyadulto 

(contrapartida) 

Unid 5 R$ 96,00 
R$ 

480,00 
Associação Não  

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 
R$ 480,00 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - Logística  

Etapa 1.1 Transporte  

ITEM 
Descrição 

Detalhada  

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts

/Serviço/

Unidade

) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação e 

memória de cálculo 

 1.1.1 

01 VAN 

Para transporte das 

atletas -  com km de 

até 100km com 

capacidade de até 

15 pessoas e com 

motorista 

devidamente 

habilitado  

 

  

Diária  16 16 R$642,00 R$10.272,00 

Necessário para o 

apoio das atletas que 

chegarão ao local por 

meio de transporte 

público e serão 

transportadas para o 

local da partida de 

futebol e retornar 

para o ponto de 

ônibus após a partida 

transporte das 

equipes para jogos e 

eventos. Sendo 01 

van x 16 diárias 

1.1.2 

Aquisição 150 

Cartões  de 

Transporte Público 

do Distrito Federal – 

com 16 passagens 

para 8 dias  

Unidade  8 1200 R$11,00 R$13.200,00 

Passagem de ônibus 

ida x volta para 150 

atletas x 8 dias de 

evento , sendo 

considerado que o 

cartão garante a 

atleta pegar várias 

conduções com o 

mesmo crédito. 

150 atletas X 8 dias 

X R$ 11,00 

(passagem ida e 

volta – integração)  

Valor Total da Etapa 1.1  R$23.472,00   

VALOR TOTAL DA META 1  R$23.472,00 

Meta 2 – Prestação de Serviços  

Etapa 2.1 Equipe Terceirizada de Apoio 



  

17 
 

SRES Área Especial n8, Cruzeiro Velho, Brasília DF (ARUC) CEP: 
70.640-515   Fone 61 991198306 
 
 

CNPJ:12.648.152/0001-84 
 

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 

2 STAFFs DE 

APOIO: Profissional 

com formação de 

ensino fundamental 

e auxiliará o 

coordenador de 

eventos nas funções 

operacionais . Será 

contratado em 

regime de CNPJ e 

pago por diárias.  

8 horas diárias. 

 Diária 28 56 R$192,57 R$10.783,92 

Auxiliar o 

coordenador de 

eventos nas funções 

operacionais 

Participará das 

reuniões técnicas, 

preparação prévia, 

dias do evento e pós 

evento.2 

profissionais x 28 

diárias = 56   

 2.1.2 

2 ÁRBITROS - 

Serviço de 

arbitragem completa 

composta de 4 

profissionais sendo 

1 arbitro, 2 

bandeiras e 1 

mesário para todos 

os jogos. A 

contratação será por 

CNPJ.  

diária 16 32 R$ 350,00 R$ 11.200,00 

Equipe composta de 

4 profissionais sendo 

1 arbitro, 2 bandeiras 

e 1 mesário. Ficará 

responsável em 

arbitrar, e anotar as 

estatísticas e 

súmulas dos jogos 

realizados. Será 

contratado por 

diárias – 2 equipes 

por dia X 16 = 32 

 2.1.3 

01 Equipe de 

filmagem com 2 

câmeras, e 

transmissão 

simultânea para o 

canal da 

proponente. 

 A Empresa deverá 

ser especializada 

em serviços ligados 

a filmagem e 

produzam lives em 

estúdio. Contrato 

por CNPJ 

 Serviço 16 16  R$1.933,33 R$30.933,28 

Realizadas em 16 

dias 75 partidas  - 

sendo todas 

transmitidas ao vivo 

via streaming pelo 

canal da OSC – 

como resultado das 

transmissões serão 

entregues todas as 

filmagens dos jogos 

sem edição – 

conforme a 

transmissão ao vivo 

– no total de 75 

filmagens.   
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2.1.4 

04 Brigadistas 

Serviço de 

Brigadista para 

todos os jogos, para 

todos os75 jogos  

Diária 16 64 R$236,00 R$ 15.104,00 

Responsável pelo 

atendimento 

primeiros socorros 

das atletas e equipe 

técnica nas 75 

partidas – 04 

brigadistas X 16 

diárias = 64 

Valor Total da Etapa 2.1  R$68.021,20   

Etapa 2.2 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 

 2.2.1 

1 COORDENADOR 

DE EVENTOS: 

Coordenação de 

todas as frentes do 

evento e na 

preparação da  

documentação 

prévia e nos dias do 

evento, realizar 

relatórios. 

Profissional com 

experiência na área 

de organização de 

eventos , sendo 

contratado por 

regime de CNPJ 

com carga horária 

de 6 horas diárias 

Diária 25  25  R$350,00 R$ 8.750,00 

Profissional 

necessário para 

coordenação de 

todas as frentes do 

evento e na 

preparação da  

documentação prévia 

e nos dias do evento, 

realizar relatórios 

durante o projeto. 

Será contratado 1 

profissional x 25 dias. 

Valor Total da Etapa 2.2  R$ 8.750,00 

VALOR TOTAL DA META 2  R$ 76.771,20 

Meta 3 – Materiais, Itens Esportivos, de Premiação, de Divulgação e Alimentação 

Etapa 3.1 Aquisição de Materiais Esportivos, de Premiação, de Divulgação e Alimentação 

ITEM 
Descrição 

Detalhada  

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts

/Serviço

) 

Quant

. 
Total 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para 

aquisição/locação 

com memória de 

cálculo 
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 3.1.1 

Aquisição de bolas 

Futebol de Campo 

societyadulto – 

Circunferência 68 - 

70 cm, peso 410 – 

450 g, câmara 

airbility costurada, 

miolo slip system 

removível e 

lubrificado, 

confeccionada em 

PVC. Tecnologia 

ultra fusion, sem 

costura 

 Unidade  60 60 R$96,00 R$5.760,00 

Item necessário para 

a realização dos 

jogos. 

Material fornecido 

para o torneio. 

60 bolas 

As 60 bolas serão 

utilizadas da seguinte 

forma:  8 bolas por 

partida em e 2 

campos distintos – 4 

bolas em jogo e 4 em 

reposição. 

 3.1.2 

Aquisição de 2 

pares de Rede 

Master Futebol 

Campo Fio 3mm 

Seda 

Proteção.Confeccio

nada em malhas 

com nós cerrados, a 

Rede Master 

Futebol Campo Fio 

3mm Seda Proteção 

Uv garante um jogo 

muito mais 

resistente e 

durável.A rede 

possui as seguintes 

medidas: Altura: 2,5 

m e comprimento: 

7,5 m, haste 

superior 0,85 x 

inferior 2,00.Conta 

com malha 15x15 e 

o fio 3mm em seda.  

 Par 2 2  R$469,53 R$939,06 

Material fornecido 

para cobertura das 

traves de gols 

instaladas nos 

campos aonde 

acontecerão os 

jogos, será 

necessário 2 pares 

de rede para todo o 

campeonato 

01 para para cada 

campo. 

 3.1.3 

Aquisição  KIT 

UNIFORME 

PERSONALIZADO 

COM CAMISA, 

SHORT E 1 par 

MEIÃO E 

MÁSCARAS: Kit 

Esportivo para jogo, 

em Dry Fit com 

 Kit 10 10 R$1.119,50 R$11.195,00 

Necessário 01 kit 

para cada equipe 

participante sendo 

necessário 10 kits 

(com 20 short, 20 

camisas + 1 short e 

camisa para goleiro) 

para contemplar 
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elastano, estampa 

em sublimação, com 

escudos sublimado 

Kit com 20 short 

camisa + 1 jogo 

para goleiro 

todos as atletas 

participantes  

3.1.4 

Aquisição  Medalha 

personalizada com 

resina de 30cm com 

fita personalizada  

Unidade 150 15 R$16,08 R$2.412,00 

Item necessário para 

premiação de todos 

as atletas 

participantes. 

Medalha 

personalizada sendo 

1 medalha para cada 

atleta participante do 

evento x 150= 150 

3.1.5 

Aquisição  Troféu 

personalizado de 60 

cm com base de 

madeira .Em metal 

resinado  

Unidade 15 15 R$250,00 R$3.750,00 

Troféu personalizado 

em resina com base. 

15 unidades para 

premiação de 5 

categorias e 1, 2 e 3 

lugar. 

3.1.6 

Locação  de 14 

Placas estáticas 

com estruturas em 

metalon e lona no 

tamanho 5mx1m 

Diária  16 224 R$ 35,00 R$7.840,00 

Placas de borda de 

campo 

personalizadas com 

as logos do evento 

OSC e Secretaria de 

Esporte, sendo 

necessários 14 

placas para cobrir 

todos 2 campos ( 7 

placas por campo, 

com instalação e 

desinstalação após 

cada partida) 

14 placas X 16 dias = 

244 

3.1.7 

Aquisição  Kit 

Lanche com 1 

sanduíche (com 2 

fatias de pão 1 

presunto e 1 queijo), 

1 fruta,1 copo com 

água 200ml  

Kit 1200 1200 R$10,00 R$12.000,00 

Kit lanche para 150 

pessoas x 8 dias de 

evento (divididos 

entre sábado e 

domingo) = 1200 kits 

lanches 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 43.896,06 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 144.139,26 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Neste projeto a grande parte da divulgação será feita via redes sociais integradas aos grupos e 

páginas de projetos ligados ao meio de pessoas ligadas a REDE GOL e integrado com parcerias 

entre órgãos públicos para que possam divulgar cartazes. A assessoria de imprensa já existente 

na associação e será fundamental para dar visibilidade ao projeto e ao mesmo tempo angariar 

parceiros e apoiadores interessados em conhecer o projeto de forma mais aprofundada.  O 

público-alvo será encontrado através de convites as entidades parceiras e colaboradoras que já 

trabalham com o público em questão. Cartaz, site, facebook, veículos de comunicação e etc. 

Instagram: @redegol.tv 

Facebook: projetogol 

Canal de comunicação Web: www.transformavidas.org 

Youtube: http://youtube.com/c/RedeGol-TV 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Leandro Grass R$ 144,139,26 

2 Contrapartida Social R$ 480,00 

Total R$144.619,26 

 

Brasília, 06 de Dezembro de 2021. 

 

_____________________________ 

Dirigente da Entidade 

ANEXO I  

Grade horária do projeto 

Data Horário  Local Ação 

10/12/2021 08h as 12h Sede  proponente Reunião técnica 

10/12/2021 8h as 12h Sede proponente Preparação de 

documentação  

11/12/2021 8h as 12h Sede proponente Preparação de 

documentação  

10/12/2021 08h as 12h Clube OAB Montagem  

Digitally signed by ROGERIO 
AVELINO DA COSTA:38648750130 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, 
ou=VALID, ou=AR VALID CD, 
ou=Videoconferencia, 
ou=14121957000109, cn=ROGERIO 
AVELINO DA COSTA:38648750130 
Date: 2021.12.06 19:58:32 -03'00'
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11/12/2021 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 1ª Rodada 

12/12/2021 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 1ª Rodada 

17/12/2021 08h as 12h Clube OAB Montagem  

18/12/2021 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 2ª Rodada 

19/12/2021 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 2ª Rodada 

07/01/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem  

08/01/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 3ª Rodada 

09/01/2022 08h as 11h(Domingo) CLUBE OAB Jogos 3ª Rodada 

14/01/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem  

15/01/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 4ª Rodada 

16/01/2022 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 4ª Rodada 

21/01/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem  

22/01/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 5ª Rodada 

23/01/2022 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 5ª Rodada 

28/01/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem 

29/01/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 6ª Rodada 

30/01/2022 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 6ª Rodada 

04/02/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem 

05/02/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 7ª Rodada 

06/02/2022 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 7ª Rodada 

11/02/2022 08h as 12h Clube OAB Montagem 

12/02/2022 08h as 15h(Sábado) Clube OAB Jogos 8ª Rodada 

13/02/2022 08h as 11h(Domingo) Clube OAB Jogos 8ª Rodada 

14/02/2022 08h as 12h  Clube OAB Desmontagem 
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