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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃODA ENTIDADE 
 

Nomeda OSC: INSTITUTO OFICINA DO ESPORTE 

NomeFantasia: IOE 

CNPJ: 13.064.727/0001-84 Endereço:CND 04 LOTE 20 APT 311  

Complemento: Edifício ONIX Bairro/Cidade: Taguatinga DF CEP:72.710-100 

Telefone:(DDD) Telefone: (61)41046200 

E-mail: elisangeladraucio2010@gmail.com Site/RedesSociais:oficina.esporte 

ResponsáveldaOSC(Dirigente): Draucio Alvarenga Santos 

CPF:494.755.681-15 RG/Órgão 
Expedidor:1023132/SSP-DF 

TelefonedoDirigente:(61) 99525-6810 

Endereço do Dirigente: CND04 LOTE 20 APT 311 TaguatingaNorte/DF CEP:72120-045 

 

 

             1.1 ACOMPANHAMENTODAPARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Cristiane Martins de Oliveira 

Função na parceria: Coordenadora do projeto 

RG/Órgão Expedidor: 3.670.120SSP/GO CPF: 802.290.851-72 

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98129-9540 

E-mail do Responsável: colivermartins@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICODO PROPONENTE 

 
O Instituto Oficina de Esporte, fundado em 2010 por moradores e atletas deTaguatinga/DF, 

vem desenvolvendo um trabalho sócio – educativo a partir de então, através deações esportivas e de cultura, 

sempre em parceria como a Comunidade local. O IOE, desde então, tem mantido o objetivo de ensinar e 

profissionalizar jovens e adultos em várias áreas do esportecom repercussão na cultura, sempre trazendo 

conhecimento, entretenimento e lazer, fomentandoassim, uma melhor qualidade de vida para todos. 

O IOE atua em projetos sociais, através de escolinhas de Handebol e Futebol, nosquais 

promove torneios e campeonatos em diversas categorias etárias. A Instituição também realizapalestrasde 

esclarecimento sobre: 

 

BullyingViolência Doméstica
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Racismos 

Prevenção do Uso de Drogas, 

 
Geralmente, os projetos são realizados nas dependências das Escolinha de Futebol e, 

principalmente, nas Escolas Públicas do Distrito Federal. Devido as várias parcerias, estamos sempre mantendo 

e ampliando o diálogo e a interação com outros órgãos e entidades sociais, como: Casas de Recuperação, 

Presídios, Centros deReabilitação. 

O IOE tem um trabalho muito próximo com o seguimento urbano identificado como 

Movimento Hip Hop, produzindo shows, Batalhas de Rimas, cursos e workshops de Dj’s, dança egrafite; 

buscando de maneira permanente o aperfeiçoamento das técnicas e aptidões individuais. Isso tem trazido 

autoestima e, quando não, uma clara e satisfatória profissionalização desenvolvidos. 

 

 
Eventos Realizados na área do esporte 

 
 

▪ Projeto caça talentos de handebol em 2015 e 2016 
 

▪ Escolinha de iniciação esportiva e inclusão social para surdos, cadeirantes e adaptados. 2018 e 2019 
 

▪ Handebol contra as drogas, em parceria com ADM Reg de Taguatinga 2017 
 

▪ Implantação do projeto oficina do esporte na modalidade de handebol e inclusão social através do 
esporte no colégio CED 123 samambaias sul de 2010 a 2015 

 
▪ Inclusão social na modalidade de Handebol de voluntariados nos estados Brasília, Tocantins, Goiás, 

minas São Paulo, itapema sul   
 

▪ Escolinha de Handebol no Ginásio Taguaparque em parceria com a Adm Regional de Taguatinga em 
2019 

 
Eventos de danças workshops, palestras, cursos e shows. 

 
▪ Oficina de Djs e Dança em varias escolas de Brasília 

 
▪ Projeto Ensaiaço  

 
▪ Baile Charme da torre, todo último sábado de cada mês  

 
▪ Projeto Cultura nas Escola nos anos de 2015, 2016 e 2017    

 
● Festival Comersoul 

 
 

2. DESCRIÇÃODO PROJETO 

 

Nome do Projeto: ESPORTE EM AÇÃO 
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Localde realização: Campo do Renner QD12N– BRAZLANDIADF 

Período de execução: 29/07/2022 a 29/11/2022 

  

Períodode realizaçãodo Evento: 08/08/2022 a 20/11/2022 

Enquadramento:() participação (X) educacional (   ) rendimento 

Previsão de beneficiaries diretos: 203 (Atletas e Comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 300 

Valor Total doProjeto: R$ 103.838,68(Cento e três reais e oitoscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito 
centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 99.901,18(Noventa e nove mil reais e novissentos e e um reais e 
dezoito centavos) 

 

2.1 OBJETODAPARCERIA 
 

Realização do Esporte em Ação. 

2.2 APRESENTAÇÃODOPROJETO 
 

Realização de oficinas de futebol para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos por três meses duas vezes 

por semana no período matutino e vespertino com encerramento de um campeonato e entrega de troféus e 
medalhas. 

Desenvolvimento de atividades de esporte, educação e lazer mediante a prática de futebol debase, 
como uma ferramenta transformadora de inclusão social proporcionando um Legado 
Social.Ajudararesolvernão só a falta de opção de lazer e entretenimento na Região Administrativa de 
Brazlandia, mas também, proporcionar ao beneficiário final estarem longe de bares, contato com drogas 
lícitas e ilícitas, garantindo uma qualidadede vida melhor naquela comunidade. 

 
 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

A implementação do projeto se justifica a partir da responsabilidade do Estado em garantir o direito à 
educação, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), que definema educação comodever do estadoe da família. 

“Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem porfinalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para oexercícioda cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” 

Ademais,oesporte,reconhecidocomofenômenosocioculturalpormeiodoartigo217daConstituição Federal, 
atribui ao Estado e, portanto, às políticas públicas, o fomento de práticasdesportivas formais e não formais, 
como direito de cada um e que o Poder Público incentivará olazer, como forma de promoção social (art. 217, 
caput, e §3º da CF/88). Nesse contexto, cabe aoGoverno do Distrito Federal, através de sua Secretaria de 
Estado do Esporte e Lazer, garantir oacesso ao esporte e lazer para a sua sociedade, independente da condição 
socioeconômica de seusdistintos segmentos. A educação, o esporte e o lazer, como direito de todos, é 
compreendida aquicomo pré-condição para o desenvolvimento humano. Nesta perspectiva, ela deve ser capaz 
deimpulsionaraspotencialidadesdecadasujeito,transformando-asemcompetências,istoé,capacidadese 

habilidades para conhecer, criar, trabalhar.      
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Com essa premissa, a proposta do Esporte em Ação torna tangível o projeto pelo esporte para 
odesenvolvimentodaintegralidadehumana, ampliandoaofertademodalidadesparaapráticaesportivados 
beneficiados. 

O Projeto Esporte em Ação,visa, por meio do desenvolvimento esportivo, do lazer, do trabalho emequipe, do 
espírito esportivo, além de uma atividade de preparo para uma vida saudável, minimizaro índice de violência 
(familiar, escolar etc.) bastante presente nesta etapa da vida das crianças eadolescentes que não tem apoio e 
incentivo para melhorar este comportamento,incentivando-os alutar por um futuro melhor e fazendo o que 
eles mais gostam. Dar àqueles com menos condições 
deacessoaoesporteaoportunidadedeconheceremosinúmerosbenefíciosqueoesporteproporciona e que vão 
além das conquistas como atleta, ajudando-os também na formação docidadão e desenvolvendo habilidades 
e valores tais como disciplina, trabalho em equipe, respeito àhierarquia,espírito esportivo, realizarsonhos e 
transporobstáculos. 

O foco principal é que nossos alunos além de fazerem esporte, tenham qualidade de vida, 
cidadaniaeconsciência comunitária. 

O projeto será dedicado aos alunos do sexo masculino de escolas públicas com ou sem experiência,assim, 
todos os alunos farão testes para medir os seus conhecimentos dentro do futebol. Aquelesque não souberem 
aprenderão a praticar o esporte, e aqueles que já praticam, estarão destinados 
amelhorarosseusdesempenhosdentrodasquadras.Ensinaremostodasasregrasdofutebol,técnicas de jogo e a 
trabalhar em equipe, espírito fair play que é uma das principais característicasdofutebol. 

Acreditamos que o esporte, lazer e educação são atividades que desempenham papel 
positivosobreasocializaçãodecriançaseadolescentes.Ofuteboléumcanaldesocialização,integralização e 
inclusão social, sendo considerado um pilar na formação de cidadãos de bem,proporcionando disciplina e 
atuação em coletivo, onde desperta o senso de coletividade. As pessoas atingidas com esse projeto poderão 
disseminar em suas comunidades os ensinamentos coletivos, proporcionando melhor convivência. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Implementar o Esporte em Ação para 200 crianças e adolescente da idade de 9 a 17 anos, no contrataturno da 

escola com ensino e a prática do futebol. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Instigar a prática de atividade física, desenvolvendo habilidades motoras gerais e específicas de 
futebol de campo; 

● Criar vivências às crianças e adolescentes para que possam levá-los a perceberem-se como 
protagonistas na solução de problemas relativos ao bem comum; 

● Icentivar a pratica de atividade física e despertar o interesse pelo esporte/futebol. 
 
 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/CUMPRIMENTO DAS 
METAS 
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Metas(Qualitativas) Indicador Parâmetro(s)paraaferiçãode 

cumprimentodasMetas 

Contratação de equipe 

qualificada para realização 

do projeto 

RH e prestadores de serviço  

Nota Fiscal 

Contrato de prestação de serviço 

Locação de estrutura e 

equipamentos para 

realização do evento. 

 

Tenda, banheiro, carro se 

som, equipamentos de som, 

mesas e cadeiras 

Nota Fiscal 

Foto 

Material esportivo de 

qualidade para utilização dos 

treinos e jogos e 

alimentação. 

Bola, kit uniforme, colete, 

cone, chapéu chinês para 

futebol, rede porta bolas, 

bomba, apito, garra têrmica, 

cinto, água e kit lanche 

Nota Fiscal 

Foto 

Metas(Quantitativas) Indicador Parâmetro(s)paraaferiçãode 

cumprimento 

Equipe de arbitragem e auxiliares 
para realização de 26 jogos 

Aerbitragem  Nota Fiscal  

Súmulas  

Premiar com 25 medalhas por 
categorias o primeiro e segundo 
colocado de cada categoria e 8 
troféus. 

Medalhas e troféus Notas Fiscais  
Fotos  
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2.6 CRONOGRAMA DETALHADO 

DE ATIVIDADES DO  

NomedoEvento:  Esporte em Ação  

Descrição/Etapa: Realização de treinamentos de futebol (4 turmas tendo duas aulas por semana) 

Data do Evento: 09/08/2022 a 10/11/2022 Turno: Matutino/ 

Vespertino 

PeríodoCusteadopeloFo
mento(Se for o 
caso): 

29/07/2022 a 29/11/2022 Turno: Matutino 
/Vespertino 

Local: Campo do  Renner QD12N– BRAZLANDIA DF 

 
Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...)Piscina 

(…) Ginásio (...)Clube 

(...)Espaço Privado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual? Campo de terra 

Quantidadede participantesneste evento 

Diretos: 203 
Atletas: 200 
Comissão Técnica:3 

 
Indiretos: 0 

 
Total: 203 

Quantoà abrangência (origem dos participantes) 

(...)Local 

(X)Regional 

(...)Nacional 

 

Faixaetária 
Categoria- 

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (09 até 14 anos) Sub 15 masculino 100 

(X) Jovens (15 a17 anos) Adulto Masculino 100 

(…)Adultos (entre25 anose 59anos)   

(...)Idosos(apartirde60anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras
 denecessidadesespeciais(limitaçãofísica,mental,sensorial 
oumúltipla-inseridas na distribuiçãoacima) 

  

Inscriçãodosparticipantes 

(X)Escolas 

(...)Emcentroscomunitários 

(…)Na sededa entidadeproponente 

(...)Nasededeentidades parceiras 

(...)Pelainternet.Especifique 

(X)Outros.Especifique: De forma manual de quadra em quadra (04 até 12) do setor Norte de Brazlandia  

 

 

Nome do Evento: Campeonato 

Descrição/Etapa: Realização de um campeoanato ao final da realização dos treinamentos 
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DatadoEvento: 19/11/2002 a 20/11/2022 Turno: Matutino 
/Vespertino 

PeríodoCusteadopeloFo
mento (Se for ocaso): 

29/07/2022 a 29/11/2022 Turno:  

Local: Campo do  Renner QD12N– BRAZLANDIA DF 

 
Espaços 
FísicosDisponíveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...)Piscina 

(…) Ginásio (...)Clube 

(...)Espaço Privado 

Qual?  

(X)Outro 

Qual? Campo de terra 

Quantidadede participantesneste evento 

Diretos: 203 
Atletas: 200 
ComissãoTécnica: 3 

 
Indiretos: 300 

 
Total: 503 

Quantoà abrangência (origem dos participantes) 

(...)Local 

(X)Regional 

(...)Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X)Crianças/Adolescentes (09 até 14anos) Sub 15 masculino 100 

(X)Jovens(15 a 24anos) 
   Adulto Masculino  100 

(…)Adultos (entre 25 anose 59anos)   

(...)Idosos(apartirde60anos)   

(...)Pessoascomdeficiênciae/ouportadorasdenecessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorialoumúltipla- inseridas 
na distribuição acima) 

  

 

Inscriçãodosparticipantes 

(X)Escolas 

(...)Emcentroscomunitários 

(…)Na sededa entidadeproponente 

(...)Nasededeentidades parceiras 

(...)Pelainternet.Especifique 

(X)Outros. Especifique: De forma manual de quadra em quadra (04 até 12) do setor Norte de Brazlandia 

 

2.7 FORMADE EXECUÇÃO DASATIVIDADESOU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

Inscrições: 
As inscrições dos alunos que desejarem fazer as atividades serão feitas de escola em escola. Será disponibilizda 
uma ficha padrão que deverá ser preenchida e devolvida ao professor nasecretáriadaEscolinha com uma 
declaração escolar. 
Torna-se indispensável a presença de pelo menos um responsável no ato da incrição e no decorrer dos meses 
quando serão solicitadas a presença em 2 reuniões de abertura e encerramento do projeto. Sendo necesário 
a matricula de frequência na escola regular. Os treinamentos serão realizados no contraturno escolar.  
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29/07 a 08/08/2022: Haverá divulgação do projeto, contratação dos prestadores de serviços e abertura das 
incrições para o público de 09 a 17 anos de idade.  
 
Antes de colocar os times em campo algumas etapas serão realizadas, são elas: 
1- Treino de domínio e condução da bola, exercícios de chutes 

edetrocadepasseentreaspequenasequipes.Eteste de algunscabeceios. 
2- Os times serão formados. Onde vão aprender amarcação, os dribles, a obter velocidade e também a 

tentativa de gols com treinos tát’icos. 
 
O campeonato terá duas competições, com 4 equipes na categoria sub 12 (9 a 12 anos) e 4 equipes na 
categoria sub 17 (13 a 17 anos). Na primeira fase haverá sorteio para definir quem jogará contra quem, feito 
de forma quadrancular, onde os 2 ganhadores de cada categoria irão direto para a final. Os perdedores 
disputarão o 3º lugar. 

 
09/08 a 20/11/2022: Serão formadas 4 turmas com 50 jogadores cada, que terão aulas nas terças equintas 
no periodo matutino e verpertino de julho a outubro de 2022. 
Ao final da realização dos treinamentos será relizado um evento de encerramento com um campeonato entre 
as 4 turmas com a presença da comunidade, amigos e familiares. 

 
21/11 a 29/11/2022: Finalização dos pagamento dos prestadores de services e emissão de relatórios emitidos 
pelo professor e instrutures dos treinamentos. 
 

Para permitir o acompanhamento da execução do Esporte em Ação, a OSC disponibilizará através do link 

https://drive.google.com/file/d/1XGNoV7xzObiUj-v01tutW8ucJyV_xdzQ/view?usp=sharing do Google Drive onde 

quinzenalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 

logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos 

advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em 

descumprimento a esta determinação. 

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a realização das eleições, 

da veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de publicidade sujeitos ao controle da 

legislação eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 1º de junho de 2022. 

 
 
 

2.7.1 Grade Horária 

TREINAMENTOS  

Núcleo  Turno  
 

Dia da Semana  
 

Horário  

Tuma 1 (8 a 12 anos  
Matutino  Terça e Quinta  8h00 as 9h30 

Turma 2 (13 a 17 anos) Matutino  Terça e Quinta 9h30 as 11h00 

Turma 3 (13 a 17 anos) Verpertino  Terça e quinta 14h00 as 15h30 

Turma 4 (8 a 12 anos) Matutino  Terça e quinta  15h30 as 17h00 
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CAMPEONATO 

Núcleo  Turno  
 

Dia da Semana  
 

Horário  

Turma 1 

Jogo 1 AxB  (9 a 12 anos ) 
Matutino 
 

Sabado dia 22 8h30 as 9h20 

Jogo 2 CxD ( 9 a 12 anos)     Matutino Sabado dia 22 9h50 as 11h00 

Turma 2 

Jogo 3 AxB (13 a 17 anos) Vespetino  Sabado dia 22 14h30 as 15h40 

Jogo 4 CxD  (13 a 17 anos) Verpertino  Sabado dia 22 16h00 as 17h30 

Turma 3 

Jogo 5 perdendo do jogo 1x2 disputa 
terceiro lugar(9 a 12 anos) 

 

Matutino  Domingo dia 23 
8h30 as 9h20 
 

Jogo 6 ganhadores do jogo 1x 
ganhador jogo 2 disputas do titulo 

Matutino Domingo dia 23 9h50 as 11h00 

Turma 4 

Jogo 7 perdendo 3 X perdendor do 4 
disputa terceiro lugar 

 

Vespertino 
 

Domingo 23 

 

14h30 as 15h40 
 

Jogo 8 ganhador do jogo 3 x 
ganhador jogo 4 disputa do titulo 

 

Vespertino 
 

Domingo 23 

 

16h00 as 17h30 
 

 

2.7.2 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 

Geral 

 
01 

Contratação 

de pessoa 

jurídica 

 
Sim, Presidente 

 
Não 

 
- 

12 h/semanais 

Coordenação 

Administrativa e 
Financeira 

 
01 

Contratação 

de pessoa 
jurídica 

 
Sim, Vice 

presidente 

 
Não 

 
- 

12 h/semanais 
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Auxiliar 

administrativo 

 
01 

Contratação 

de pessoa 
jurídica 

 
Sim, 1º secretário 

 
Não 

 
- 

12 h/semanais 

 

 
2.8 BENEFÍCIOSE IMPACTOSGERADOS AOPÚBLICOPELAPARCERIA 

 

● Proporcionar um melhor ambiente e tempo dedicado à prática esportiva, crianças e adolescentes no 

desenvolvimento de habilidades importantes para a construção de ideias e valores éticos para sua 

formação, não base a dano confront ou competição evitando-se a hiper competitividade, mas na 

natureza das experiências vividas;  

● Abordar temas esportivos e as questões mais amplas que envolvem o esporte, tais como: a violência 

das torcidas organizadas, hinos e cantos das torcidas, o doping, a discriminaçãoracialentre outrosem 

formade palestras,envolvendo os alunose participantesdo projeto; 

● Esporte, lazer e educação e socialização de crianças e adolescents, integralizaçãoe inclusão social, 

disciplina e atuação em coletivo. 

2.9 CROQUIDO EVENTO 
Campo Renner -Qd 12 norte Braslândia DF 

 
 

2.10 CONTRAPARTIDA 
Será realizado um torneio de futebol society com quatros equipes no dia 11 de setembro de 9h00 as 

13h00 com de jogadores adultos, com e sem deficiência, da comunidade que moram próximo ao campo sintético 
da Qd 05 do setor veredas Brazlandia-DF, no total de quatros jogos, aconteceram um sorteio entre as equipes 
com dois jogos na primeira fase e mais dois na segunda fase, o vencedor da primeira fase  passa direto para final 
e o perdedor disputará o terceiro lugar.  
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A Premiação será feita com troféu, medalhas para o campeão e vice-
campeão, e troféu para o artilheiro, e goleiro menos vazado.  

Custearemos as despesas com trio de arbitragem (um arbitro e dois bandeiras), R$600,00, bolas, 
R$100,00, trofeus, R$1.000,00, sonorização, R$1.700,00, tendas, R$337,50 e carro de som, para divulgação na 
comunidade da realização do torneio, R$200,00. Custeando um total de R$ 3.937,50. 

 Além dos jogos realizaremos palestra sobre a importancia da pratica de esporte para criança e o 
adoslcente abordando o futebol que é considerado um exercício completo, porque os movimentos intensos e 
variados através de corridas, chutes e giros, ajudam a manter o corpo sempre saudável, sendo uma ótima opção 
também para mulheres, porque ajuda na prevenção da osteoporose e sintomas da TPM e colocando a questão 
do futebol inclusivo que pode  ser prativado por pessoas com dificência visuais, auditivos, amputados, 
cadeirantes e pessoas com paralisia cerebral  

 
 

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

 

CronogramadeExecução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Gestão qualificada, registro e 

divulgação do projeto  

R$37.306,10 29/07/2022 29/11/2022 

Realização de treinos e Campeoanato 

interno 

R$62.595,08 09/08/2022 20/11/2022 

 
 

4 DESEMBOLSODA ENTIDADE:PAGAMENTO DERHE DEFORNECEDORES 

 
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 
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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 doacima informado 
 

(X)Não haverápagamento emespécie 
 

( )Haverá pagamentoem espécie.Sendo asdespesas aseguir: 
 

4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

CronogramadeDesembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Equipede RH 

Julho/2022 

1.2 Prestação de serviços 

Meta 2 
2.1 Locação de estruturas e equipamentos para 

realização dos treinos 

2.2 Aquisição de insumos para Oficinas e 

Campeonato (material de consumo) 

2.3 Contratação da equipe de arbitragem 

2.4 Aquisição de premiação 

 

5 PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE 

RECEITADIVERSA) 

 

 

DescriçãoDetalhada 

 

Unid. 

 

Qua
nt 

 
ValorUnitá

rio 

 
ValorTotal 

 
Fonte 

deCusteio 

 

Receita 

 

Desp
esa 

01 arbitro PARA 04 jogos 

(contrapartida) Unidade  4 R$50,00 R$200,00 
Recurso 

próprio Não Não 

02 bandeirinha para 04 

jogos (contrapartida)  Unidade  8 R$50,00 R$400,00 
Recurso 
próprio Não Não 

02 bolas de futebol  de 

Campo (contrapartida) Unidade  2 50,00 100,00 
Recurso 
próprio Não Não 

01 Kit Troféu com 04 

troféus (contrapartida) Kit 1 1.000,00 1.000,00 
Recurso 
próprio Não Não 



13 

 

 

Sonorização pequeno 

Porte (contrapartida) Diária  1 1.700,00 1.700,00 
Recurso 
próprio Não Não 

03 Tenda3X3 

Diária  3 112,50 337,50 
Recurso 
próprio Não Não 

Locação de Carro de Som 

Hora  4 50,00 200,00 
Recurso 
próprio Não Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMODE FOMENTO R$ 3.937,50 

 
5.1 PlanilhaTermo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

Meta 1 - Gestão qualificada, registro e divulgação do projeto 

Etapa 1.1- Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  U. M Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

1.1.1 

1DiretorGeral –professional qualificado, 
para atuar como responsável por todas as 
partes organizacionais 
eportodasasetapasrelacionadasao 
projeto, desde o 
planejamentoaoencerramento,passando
pelo acompanhamento 
dasoficinasaoeventodeencerramento.  30 
horas semanais 

 

Mês 4 4 
           

1.713,54  
                  

6.854,16  

Coordena o 
evento, 

acompanha sua 
execução, 
formaliza 

propostas, 
(1profissional x 

4 mêses de 
trabalho) 

1.1.2 

1Coordenação Administrativa 
eFinanceira-
profissionalresponsávelpelaadministraçã
oburocráticaefinanceira,devendoacompa
nhar   a 
Formalizaçãodetodasas contratações, 
conferencia dosprodutosentreguese 
coordenação da elaboração de relatórios 
- 30 horas semanais  

 

Mês 4 4 

1.620,00 

                 
6.480,00  

Acompanhar 
aformalização 

de todasas 
contrataçoes, 
conferencia 
dosprodutos 

entregues 
ecoordenação 
daelaboração 

e entrega 
daprestação 

de contas 
(1profissionalx 

4 meses 
 

1.1.3 

1-AuxiliarAdministrativo 

- Responsável por 
auxiliaracoordenaçãogeraleadministrativ
a,seráoresponsável por elaborar 
asosrelatóriosdechamadasecontroledefr
equênciados alunos nas oficinas 

Mês 4 4 
          

1.000,00  
                 

4.000,00  

Profissional 
necessáriopara 

elaborar 
econtrolar a 

frequênciados 
alunos das 
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(1profissionalpor60diasde 
trabalho– 30 horas semanais 

oficinase entrar 
em contadocom 

os pais e 
auxiliaras 

coordenações 
(1profissional x 

4 
mesesdetrabalh

o 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1 
 17.334,16  

  

Etapa 1.2 - Prestação de serviços 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidad

e de 
Medida  

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

1.2.1 

1 Fotógrafo- Registro fotográfico (COM 
EDIÇÃO) – O fotógrafo deverá realizar 
cobertura fotográfica ds oficinas e do 
evento de encerramento. (1 profissional 
por 60 dias de trabalho – 30 horas 
semanais) 

Mês 3 3 
               

500,00  
                  

1.500,00  

Responsável 
pelo registro 

fotográfico das 
oficinas e 
evento de 

encerramento ( 
01 profissional 
X3 meses de 

trabalho) 

1.2.2 

1 designer - Profissional responsável pela 
identidade visual do projeto e pelas peças 
que serão desenvolvidas nas redes sociais 
e peças off line. 

serviço 1 1 
          

1.500,00  
                  

1.500,00  

profissional para 
desenvolviment
o da identidade 
visual e as artes 

do projeto. 

1.2.3 

1-Instrutor/Professor - 
ProfissionalexperienteeformadoemEducaç
ão Físicaresponsável pelas aulas 
dasoficinasdefutebol – 12 horas semanais 

Mês  1 3 
         

2.500,00  
                 

7.500,00  

Técnico 
responsável pra 
instrutoria das 

oficinas de 
futebol Sendo 
três meses de 

aula e 
planejamento e 
elaboração de 

relatórios finais.  
(01 profissional 

x3 meses de 
trabalho) 

1.2.4 

2 - Monitores -
Responsável por auxiliar 
oinstrutordurantetodooperíododerealiza
çãodasoficinas com os alunos – 
necessário ser estaudante de Educaçãom 
Física –12 horas semanais  

 

Mês 2 6 
           

1.471,99  
                  

8.831,94  

Necessário para 
auxiliar o 

instrutor na 
realização das 

oficinas (02 
profissionais x03 

meses de 
trabalho) 

1.2.4 
02-Brigadista Contratação dos serviços de 
mão de obra de socorrista/brigadista. 
Serviço de brigada anti pânico para atuar 

Diária  2 4 
                

160,00  
                       

640,00  

Necessário para 
atendimento 
caso algum 
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em primeiros socorros em linha de show, 
uniformizado com carga horária de 12h 

participante do 
campeonato se 
machuque (02 

profissionais x02 
diárias) 

VALOR TOTAL DA ETAPA 1.2 
 19.971,94  

  

VALOR TOTAL DA META 1 37.306,10 

Meta 2 – Realização Oficinas e Campeoanato 

Etapa 2.1 - Locação de estruturas e equipamentos para realização dos treinos 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidad

e de 
Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

2.1.1 

1-Tenda 3X3 Articulado Em Aço 3 Paredes 
De Lona 
Altura x Comprimento x Largura: 3 m x 3 
m x 3 m  (01 tenda x24 dias) 

Diária  1 24 
                 

112,50  
                 

2.700,00  

Sera instalada 
na beira do 
campo para 

abrigar pessoas 
e material 
durante a 

realização das 
oficinas (01 
tenda por 3 

meses sendo 24 
dias, 02 diárias 

por semana) 

2.1.2 
02 Jogos Mesas com 4 cadeiras de plástico 
medindo (mesa 72X70X70)e ( cadeira 
88X50X56cm)  

Diária  2 48 
                    

16,46  
                       

790,08  

Necessária para 
serem utilizadas 

no cam po 
durante a 

realização das 
oficinas. Para 

guardar objetos 
e outros itens 

becessários para 
a realização das 

ofcinas  

2.1.3 

1-Som de Pequeno Porte - Locação de 
sistema de sonorização Pequeno Porte, a 
ser utilizado nos espaços da competição, 
Torneio Interno Escolinha de futebol Q12; 
Projeto Esporte em Ação. Os 
equipamentos são formados por:; 01 MESA 
DE SOM DIGITAL 06 CANAIS; 02 CAIXAS DE 
SOM ATIVAS SELENIUM S151A" + 02 
MICROFONES SEM FIO; 02 CAIXAS DE SUB 
GRAVE ATIVA; 01 CONTROLADORA DDJ SX3 
PIONNER; 01  COMPUTADOR PORTATIL 
NOTBOOK;  02 TRIPES PARA SUPORTE DE 
CAIXA; 01 OPERADOR DE SOM 

Diária  1 2 
          

1.700,00  
                 

3.400,00  

Necessário para 
realização do 

evento (01 
equipamentoX0

2 diária) 

2.1.4 
2-Tendas 10X10 om cobertura (tipo 
pirâmide) com lona branca com estrutura 
em tubo galvanizado que serão utilizados 

Diária  2 4 
               

900,00  
                 

3.600,00  

Necessário para 
abrigar os 

convidados no  
evento 
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para o publico que estará presente no 
campeonato  

encerramento. 
(02 tendax 02 

diárias) 

2.1.5 

2-Banheiro Quimico Montagem e 
desmontagem 02 (02) banheiros químicos 
individuais (para 02 dia), portáteis, em 
polietileno com teto translúcido, medindo 
1,16m de frente x 1,22 m de fundo, pia 
lavatório de água potável, porta papel 
higiênico e toalha, saboneteira, espelho, 
vaso sanitário e porta lixo. 

Diária  2 4 
                

145,00  
                       

580,00  

Necessáro para 
utilização dos 

convidados (02 
banheiros x 02 

diárias) 

2.1.6 

1-Banheiro Quimico  PCRMontagem e 
desmontagem (01)  banheiros químicos 
individuais (para 02 dia), portáteis, em 
polietileno com teto translúcido, medindo 
1,16m de frente x 1,22 m de fundo,  pia 
lavatório de água potável, porta papel 
higiênico e toalha, saboneteira, espelho, 
vaso sanitário e porta lixo. 

Diparia  1 4 
                

160,00  
                       

640,00  

Necessáro para 
utilização das 
pessoas com 

deficência  (01 
banheiros x 02 

diárias) 

2.1.7 

1- Locação de Carro de Som - Para 
divulgação na comunidade convidando 
para realizar inscrições para participar das 
oficinas  

Horas  1 40 
                   

50,00  
                 

2.000,00  

Necessário para 
divulgação do 

projeto e 
convidar a 

comunidade 
para participar 

fazendo a 
inscrições das 

crianças e 
adoslecentes  

2.1.8 
30 mts Banner para identificação do 
projeto nas oficinas e no evento  

Metros 
2 

30 30 
                   

40,00  
                  

1.200,00  

Necessário para 
divulgação e 

identificação do 
projeto  

2.1.9 
Folders - Confecção de folders com duas 
dobras, no formato A4 - Papel Couchê  
115g - 4x4 cores.  

Unidad
e  

500 500 
                        

1,30  
                       

650,00  

Dilvulgação do 
Projeto nas 

escolas e 
comunidade.  

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.1 15.560,08  

Etapa 2.2 - Aquisição de insumos para treinos e Campeonato (material de consumo) 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidad

e de 
Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

2.2.1 

 
Kit de Uniforme ,composto de 01 calção,  
01 par de meião e 01 camisa – em tecido 
dry fit com sublimação  

Unidad
e  

200 200 
                

100,00  
             

20.000,00  

Uniforme 
necessário para 

os alunos 
utilizarem 
durante as 

oficinas e no 
campeonato 

(200 kit x 
100,00) 

2.2.2 
Colete Dupla Face – material em dryfit – 
duas cores  

Unidad
e  

30 30 45,00 
                  

1.350,00  
Necessário para 
separação dos 
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times quando 
estiverem 
jogando.  
(30xR$45,00) 

2.2.3 

Bola de Futebol de Campo – peso 400 gr, 
confecionado com ultrafusion, e capsula 
sis, tecnologia que garente melhor 
absorção de água e promove retenção de 
ar.  

Unidad
e  

50 50 100,00 
                 

5.000,00  

Necessária para 
realização das 
aulas. (50 bolas 
XR$45,00) 

2.2.4 

Cone  Flexível: Material: Plástico Flexível, 
Altura: 24cms; Dimensões: 10 x 10 x 24 cm 
(c x L x a) , 100 Gramas Aproximadamente 

Unidad
e  

5 5 100,00 
                       

500,00  

 Necessário para 
demarcação de 
trajetos ou 
espaços durante 
treinamentos 
físicos e com 
bola. (05 conesx 
R$100,00) 

2.2.5 

Chapeu Chines Kit com 40: Diâmetro 
aproximado: 19cm; Dimensões (CxLxA): 
19cm x7cm x 19cm; 
Composição: pvc dobrável, flexível. Unidad

e  
5 5 100,00 

                       
500,00  

 Necessário para 
demarcação de 
trajetos ou 
espaços durante 
treinamentos 
físicos e com 
bola. 
(5KitxR$100,00) 

2.2.6 

Rede para Futebol - Rede para trave de 
futebol de campo:  Dimensões: 7,50m na 
largura, 2,50m de altura, 0,85m de recuo 
superior e 2,00m de recuo inferior; - 
Malha (Distância entre nós): 15x15cm; Fio 
2mm Tipo Véu Nylon. 

Unidad
e  

2 2 400,00 
                       

800,00  

Necessário para 
impedir que 
bolas sejam 
arremessadas 
para fora do 
ambiente de 
treino. (02 
redexR$400,00) 

2.2.7 

Rede Porta Bolas - Espessura do Fio: 
2mm;. Malhas: 10 x 10cm;. Capacidade: 
15 bolas de futebol de campo;. Cor: 
Branco. 

Unidad
e  

2 2 67,50 
                        

135,00  

 Necessário para 
o uso no 
transporte das 
bolas(02 
redexR$67,50) 

2.2.8 

Bomba para encher bola - dupla ação com 
manômetro: Main part 100% - 
Policarbonato - acrilonitrila butadieno 
estireno (PC-ABS) Cabo 100% - 
Polipropileno (PP) Parafusos 100% - Liga 
de zinco 

Unidad
e  

6 6 60,00 
                       

360,00  

Item 
indispensável, 
serve para 
encher as 
bolas.(06 
bombaxR$60,00
) 

2.2.9 

Apito Fox 40- Decibéis: 90 Apito Plástico: 
Não Tóxico 

Unidad
e  

4 4 50,00 
                       

200,00  

 Necessário para 
chamar atenção 
dos alunos e 
para sinalizar as 
regras do 
futebol.(06 
bombaxR$60,00
) 

2.2.10 
Garrafão Termica 20L: Capacidade: 18 
Litros,  Plástico, Isolamento Térmico,  

Unidad
e  

2 2 250,00 
                       

500,00  
Necessário para 
manter a agua 
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Poliuretano, com alças moveis com 
dimensões  aproximadas  64 x 33 x 49 cm 

gelada que vai 
ser servida 
durante os 
treinos.(02 
garrfãoxR$250,0
) 

2.2.11 

Colchonete- Espuma D50 - Revestimento 
de Napa - Dimensões: 90 x 45 x 2 cm (C x L 
x A)  como peso aproximado de  490g , cor 
preta  

Unidad
e  

40 40 50,00 
                 

2.000,00  

Necessário para 
apoio aos  
exercícios físicos 
e alongamentos 
com maior 
comodidade, 
evitando atrito e 
contato direto 
com o solo.(40 
colchonetexR$5
0,00) 

2.2.12 

Cintos de Tração de Elastico - com 4 
borrachas/elásticos, 4 elásticos extra forte 
com 1 metro de comprimento cada 
Estiramento máximo do elástico: até 3 
metros. 

Unidad
e  

10 10 200,00 
                 

2.000,00  

 Necessário para 
o treinamento 
para os alunos 
melhorar a 
performance 
através do 
ganho de força e 
resistência 
muscular.(10 
cintosxR$200,00
) 

2.2.13 

Água Mineral - Aquisição de garrafas de 
água mineral de 500 ml. A serem 
fornecidos para as equipes de produção e 
jogadores no dia no torneio  

Unidad
e  

500 500 1,42 
                        

710,00  

Nessário para 
hidratação da 
equipe de 
produção e 
jogadores (500 
garrrafasxR$1,4
2) 

2.2.14 

kit Lanche - Aquisição de kit para 
alimentação composto por 01 sanduiche,  
01 barra de cereal, 02 frutas e 01 suco de 
caixinha de 200 ml. A serem fornecidos 
para as equipes de apoio/produção. 

Unidad
e  

420 420 20,00 
                 

8.400,00  

Necessário aos 
atletas  e equipe 
de produção no 
dia do 
campeonato.(42
0 kitxR$20,00). 
Ditribuindo 02 
lanches para 
cada atleta  

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.2 42.455,00  

Etapa 2.3- Contratação da equipe de arbitragem 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidad

e de 
Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

2.3.1 

02 Arbitro Profissional qualificado pela 
federação esportiva, habilitado para 
coordenar a arbitragem durante a 
competição. Carga horária de 8h diárias 

Diária  2 2 640,00 
                  

1.280,00  

responsável por 
fazer cumprir as 

regras, o 
regulamento e o 
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espírito do jogo 
ou desporto ao 

qual estão 
submetidos e 

intervir sempre 
que necessário, 
no caso quando 

uma regra é 
violada ou algo 

incomum 
ocorre.  01 

profissional x 2 
diárias= 2 diária 

- 12 jogos  

2.3.2 

2 Auxiliares de Arbitrio (bandeirinhas) – 
Profissional qualificado pela federação 
esportiva, habilitado para arbitrar durante 
a competição, garantindo as regras do 
esporte 

Diaria  2 4 
               

200,00  
                       

800,00  

Necessario para 
sinalizar 

impedimento  e 
auxiliar o 

arbitrio na 
marcação 02 

profissional x 2 
diárias= 4 diárias  

    2.080,00   

Etapa 2.4 - Aquisição de premiação 

ITEM Descrição Detalhada  
Unidad

e de 
Medida 

Quant Total 
 Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Justificativa 
para 
aquisição/locaç
ão e memória 
de cálculo 

2.4.1 

02- Kits Medalha com 50 em liga metálica 
com 9cm de diâmetro e 5,5 mm de 
espessura. Acabamento de superfície 
nascores: ouro e prata. Arte gravada no 
metal em alto e baixo relevo conforme 
layout em ambos os lados. Fita em 
tafetáplus com impressão sublimada nas 
duas faces com 85 cm de comprimento e 
3 cm de largura. 

Unidad
e  

2 2 250,00 
                       

500,00  

Premiação para 
1º e 2º lugares: 
Será premiado 
cada vencedor 

das 2 categorias 
Sub 12 (de 08 a 
12 anos). E Sub 
17 (de 13 a 17 

anos) no evento 
sendo 25 

medalhas por 
categorias. 

 2.4.2 02 trofeu piazza 426/1 83cm brilhante. 
Unidad
e  

2 2 350 700 

 
Primeiro Lugar 

de Cada 
Categoria  

 2.4.3 02 trofeu piazza 426/2 60cm brilhante 
Unidad
e  

2 2 300 600 
Segundo Lugar 

de Cada 
Categoria  

 2.4.4 02 trofeu piazza 24 cm goleiro ouro brilha 
Unidad
e  

2 2 175 350 Melhor Goleiro  

 2.4.5 02 trofeu piazza 17 cm chuteira ouro brilha 
Unidad
e  

2 2 175 350 
Artilheiro do 
Campeonato  

VALOR TOTAL DA ETAPA 2.4   2.500,00   

VALOR TOTAL DA META 2 62.595,08 
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Teremos com principal meio de comunicação as redes sociais os grupos whatsapp, carro de som na 
comunidade, folders e cartazes distribuídos nas escolas, comercio se comunidades. 
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos sera feita por meio de banners, faixas ou outra 

forma similar. 

6 DIVULGAÇÕE SE IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

VALOR TORTAL DO PROJETO  99.901,18  

 

 

7.Previsão de Receitas 
 

PREVISÃODERECEITAS(inclusiverecursoscomplementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar Deputado Rogério Sardinha. R$ 99.901,18 

2 Contrapartida Social- Mensurável  R$ 3.937,50 

Total R$103.838,68 

 

Brasília/DF, 21 de julho de 2022 

 
 

DraucioAlvarenga Santos 

Dirigenteda Entidade 
 
 

 


