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PLANO DE TRABALHO 
 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Associação dos Defensores das Culturas Regionais do Distrito Federal – ADCR-DF 

Nome Fantasia: ADCR-DF 

CNPJ: 11.011.052/0001-80 Endereço: QNN 38, Área Especial 01, Feira da Guariroba, Box 25-D 

Complemento: Bairro/Cidade: Ceilândia CEP: 72220-380. 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail:adcrdf@gmail.com Site/Redes Sociais: 

Responsável da OSC (Dirigente): Arkson Rangel dos Santos Silva 

CPF: 013.894.861-50 RG/ Órgão Expedidor: 2.409.431 SSP-DF 

Endereço do Dirigente: QNN 08 CONJUNTO O 
CASA 52 

CEP:72.220-095 Telefone do Dirigente: 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Francisco de Assis Chagas Filho 

Função na parceria: Coordenador Administrativo – CRA-DF 16671 

RG: 1.184.090  Órgão Expedidor: SSP-DF CPF: 605.459.091-04 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 61-98198-0165 

E-Mail do Responsável: franciscodeassis.chagas@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Associação dos Defensores das Culturas Regionais do Distrito Federal – ADCR-DF é uma entidade sem fins lucrativos 
cujos objetivos são: Incentivar e divulgar as culturas tradicionais do Brasil no Distrito Federal, oferecer mecanismos de 
lazer cultura e convívio social por meio de ações culturais, desportivas e de lazer, principalmente em comunidades 
carentes desses serviços.  

A ADCR-DF existe desde o ano de 2008 e vem atuando fortemente em projetos desde o ano de 2012.  Nos últimos 
quatro anos a ADCR-DF realizou várias parcerias com o Governo do Distrito Federal por meio de Termos de Fomento, 
destacamos o Termo de Fomento 71/2019 que contou com várias atividades culturais e esportivas em várias Cidades, 
na ocasião foi realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2019 um torneio de futebol de salão na Quadra Central do 
Itapuã ao lado do Restaurante Comunitário. 

Para efeito de comprovação da experiência da Associação dos Defensores das Culturas Regionais - ADCR quanto a sua 
capacitação de Organizar e Celebrar parcerias com Entidades Governamentais encaminharemos em anexo cópias do 
DODF com as publicações dos termos de Fomento que esta Entidade Executou nos últimos três anos. São eles: 

 
 Termo de fomento 46/2018 publicado em 31 de agosto de 2018 - Realização da "16ª Festa Comunitária da 

Feira da Guariroba" 
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 Termo de fomento 07/2019 publicado no dia 23 de abril de 2019 realização do projeto "BRASÍLIA 59 ANOS”. 
 Termo de fomento 34/2019 publicado no dia 6 de setembro de 2019 Realização da "17ª Festa Comunitária da 

Feira da Guariroba" 

 Termo de fomento 71/2019 publicado no dia 28 de novembro de 2019 – realização do projeto 
 "Circuito Cultural das Cidades”. 

 Termo de fomento 15/2020 publicado no dia 27 de julho de 2020 – realização do projeto “Caravana de São 
João – O melhor forró itinerante do DF” 

 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Escolinha de Futebol FutCerrado 

Local de realização: CAIC Anísio Teixeira – QNO 10 Área Especial Setor O - Ceilândia 

Período de execução: 17/08/2021 a 16/12/2021   

Período de realização do Evento: 17/09/2021 a 16/12/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

17/08/2021 a 16/12/2021  

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

Previsão de beneficiários diretos: 126 crianças, jovens, adolescentes e equipe de trabalho 

Previsão de público indireto: 0 

Valor Total do Projeto: R$ 33.286,78 (Trinta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito 
centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 33.286,78 (Trinta e três mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e 
oito centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA. 

Realizar o projeto Escolinha de futebol Fut Cerrado  

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A escolinha de Futebol Fut Cerrado é um projeto que já acontece há pelo menos 5 anos e tem atendido, 
crianças e adolescentes da comunidade do Setor O e expansão do Setor O, no entanto o projeto nunca 
recebeu um apoio financeiro que não tenha vindo dos pais dos alunos ou dos próprios profissionais 
envolvidos, o que termina limitando muito o número de jovens que poderiam ser atendidos.  As aulas 
acontecem na quadra do CAIC localizado na QNO 10.  

Esse projeto busca além de tudo estruturar a escolinha para que ela possa servir a um número maior de 
crianças e adolescentes, bem como ratificar tudo o que já foi feito até o momento. 

Por meio do recurso direcionado a OSC ADCR, pretende-se adquirir 5 jogos completos de uniforme para 
time de futebol – camisa, calção e meia, sendo 4 infanto-juvenil e 1 adulto), e oferecer a comunidade do 
Setor e cidades vizinhas três meses (entre os meses de julho a outubro) de escolinha de Futebol para as 
categorias Sub 7 a sub 15 e sub 17 a sub 20 com aulas de segunda a quinta na quadra esportiva do CAIC 
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Anísio Teixeira localizado na QNO 10 Área Especial Setor O, Ceilândia ou Quadra poliesportiva da QNO 
11/13 do Setor “O”.  

O projeto buscará atender separadamente crianças entre 7 a 13 anos, adolescentes entre 14 a 17 anos e 
jovens de 18 a 20 anos com aulas com duração de uma hora, duas vezes por semana.   

As aulas contarão com a supervisão de um professor de educação física e dois auxiliares com experiência, 
fazendo assim com que o projeto alcance verdadeiramente eficácia, eficiência e efetividade. 

 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

O futebol ainda é o esporte mais praticado entre crianças, jovens e adultos do Distrito Federal, 
principalmente em Ceilândia. A prática do futebol tem distanciado nossos jovens do acesso a 
substânciasilícitas ou que causam dependência como as drogas, ou álcool e o cigarro. 
A escolinha de Futebol Fut Cerrado tem como objetivo principal oportunizar à crianças e jovens carentes a 
prática esportiva sob uma orientação profissional, em condições adequadas e gratuitamente. 
O futebol além de estimular o senso competitivo de quem o pratica, instiga o espírito de coletividade e de 
socialização à todos os envolvidos, comportamentos esses que podem ser refletidos em toda a sociedade em 
que o indivíduo está contido. 
O projeto buscará atender separadamente crianças entre 7 a 13 anos, adolescentes entre 14 a 17 anos e 
jovens de 18 a 20 anos com aulas com duração de uma hora, duas vezes por semana. 
As aulas contarão com a supervisão de um professor de educação física e dois auxiliares com experiência, 
fazendo assim com que o projeto alcance verdadeiramente eficácia, eficiência e efetividade. 
 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o projeto Escolinha de Futebol Fut Cerrado com aulas gratuitas de futebol,entre os meses de agosto 
a novembro de 2021 na quadra poliesportiva do CAIC, localizado na QNO 10 do Setor ou Quadra 
poliesportiva da QNO 11/13 do Setor “O”, para atender gratuitamente crianças entre 7 a 13 anos, 
adolescentes entre 14 a 17 anos e jovens de 18 a 20 anos com aulas com duração de uma hora, duas vezes 
por semana.   

As aulas contarão com a supervisão de um professor de educação física e dois auxiliares com experiência, 
fazendo assim com que o projeto alcance verdadeiramente eficácia, eficiência e efetividade. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

. 

• Contratar um professor de educação física e dois auxiliares para garantir o máximo de 

comprometimento com os envolvidos no projeto.  

• Contribuir para o desenvolvimento integral dos beneficiados. 

• Contribuir para evolução dos profissionais envolvidos no projeto 

• Fomentar a prática esportiva (Futsal) na comunidade do Setor O e Expansão. 

 

2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS 
METAS 

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

Contratação de profissionais 

especializados para gestão e 

execução do projeto 

Realização e Execução do 

projeto 

Lista de presença, relatório fotográfico 

e notas fiscais,  

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

Alcançar um número de 80 
inscrições no projeto (crianças, 
jovens e adolescentes) 

Número de inscrições 
realizadas 

Ficha de inscrição, lista de chamada e 
registro fotográfico. 

Aquisição de materiais para 
atender adequadamente 80 alunos 
da escolinha. 

Uniformes e equipamentos 
adquiridos. 

Relatório fotográfico, notas fiscais. 

 

2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

Nome do Evento: Realização do Projeto escolinha de Futebol Fut Cerrado 
Descrição/Etapa: Execução do projeto 
Data do Evento: 17/08/2021 a 10/09/2021 (inscrições) 

17/09/2021 a 16/12/2021 (Escolinha) 
Turno: Vespertino e Noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

17/08/2021 a 16/12/2021 Turno: Vespertino e Noturno 

Local: Quadra poliesportiva do CAIC da QNO 10 do Setor O ou Quadra poliesportiva da QNO 11/13 do 
Setor “O 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(.X.) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
() Ginásio  (...) Clube 
(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(...) Outro  
Qual? ________________ 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 126 alunos que participarão. Indiretos:        Total: 126 

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

Faixa etária Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 7 a Sub 15 60 
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(X) Jovens (15 a 20 anos) 
Sub 15 a sub 20 60 

 
Inscrição dos participantes  
(.X.) Escolas (As inscrições serão realizadas no local que acontecerão as aulas CAIC ANÍSIO TEIXEIRA ou na 
quadra poliesportiva localizada na QNO 11/13 do Setor “O”) 
(...) Em centros comunitários 
() Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 
(...) Outros. Especifique 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

A partir da assinatura do termo de fomento começará a primeira fase do projeto: 
Aquisição de materiais esportivos, contratação de equipe de trabalho e inicio das inscrições. 
Os materiais esportivos e os uniformes serão adquiridos juntos a uma empresa especializada e tudo será 
entregue dentro do período das inscrições (entre os dias 17/08 a 30/08), ou seja, antes do inicio das aulas, 
tendo em vista que já foram orçados. 
O Coordenador Geral, Administrativo, a Assistente administrativa, o Professor de educação física e seus 
assistentes serão contratados via MEI – Micro Empreendedor Individual. 
As inscrições estarão abertas do dia da assinatura do termo de fomento até o dia 08 de agosto, quando 
começarão as aulas.  
As inscrições serão feitas nos seguintes locais começando um dia após a assinatura do termo de fomento: 
CAIC ANÍSIO TEIXEIRA, localizado na QNO 10 do setor O e na quadra poliesportiva localizada na QNO 11/13 
do Setor “O”, em períodos distintos. Os Horários das inscrições serão divulgados nas páginas das redes 
sociais do projeto e da ADCR-DF nos endereços: 

Fut Cerrado (https://www.instagram.com/futcerrado/ e https://www.facebook.com/futcerrado16/) e da 
ADCR-DF (https://www.instagram.com/adcrdf.culturasregionais/ e https://www.facebook.com/ADCRDF/). 

A segunda Fase do projeto será a fase de execução (ministração das aulas práticas) que acontecerá do dia 08 
de agosto de 2021 a 9 de novembro de 2021, conforme o item 2.7.1 desse plano de trabalho. 
As aulas acontecerão na quadra poliesportiva do CAIC ANÍSIO TEIXEIRA ou na quadra poliesportiva localizada 
na QNO 11/13 do Setor “O”), a distância de uma Quadra para outra é de menos de 300 metros e a sugestão 
de uma segunda quadra para realizar as aulas é uma questão de segurança, caso haja impedimento em 
algum dia para realizar o projeto possamos ter uma segunda opção de local.  
Todas as aulas terão lista de presença dos alunos e da equipe técnica contratada, além de serem registradas 
por fotografia. 
 

 No momento da assinatura de termo de fomento o Coordenador Geral do projeto e o Coordenador 
Administrativo começarão a fase de aquisição de materiais e serviços e a contratação de mão de 
obra qualificada para as funções de treinador, assistentes técnicos e um(a) assistente administrativo. 
Os profissionais serão contratados por uma empresa que os representem. 

 Passada a primeira fase de organização (contratações e inscrições) o projeto seguirá o fluxo das aulas 
de segunda a quinta-feira no período de 08 de julho a 09 de outubro de 2021. 

 As aulas que serão acompanhadas por um profissional de educação física e dois assistentes técnicos 
consistirão de fundamentos básicos de futebol, exercícios de aquecimento e alongamento, treinos 
coletivos e palestras sobre trabalho em equipe. 

  No dia 06 de novembro a Escolinha de Futebol Fut Cerrado promoverá pelo menos três jogos 
amistosos (de três categorias ) entre as equipes formadas pela Escolinha e outros times do Distrito 
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Federal, o jogos acontecerão na quadra poliesportiva localizada na QNO 11/13 do Setor O – 
Ceilândia Norte. 

 
As atividades seguirão o seguinte cronograma: 

 
No período de 17 de agosto a 07 de setembro de 2021 será divulgado nas redes sociais do Fut Cerrado 
(https://www.instagram.com/futcerrado/ e https://www.facebook.com/futcerrado16/) e da ADCR-DF 
(https://www.instagram.com/adcrdf.culturasregionais/ e https://www.facebook.com/ADCRDF/) os contatos 
e o endereço do local de inscrição para participar da Escolinha. As inscrições serão feitas por meio de 
preenchimento de um formulário e de um termo de autorização e responsabilidade dos pais ou responsáveis 
para participação dos seus filhos no projeto. 

A metodologia de ensino vão ao encontro as normas do Conselho Regional de Educação Física, levando em 
consideração e respeitando a característica individual de cada aluno. Durante as aulas serão desenvolvidas 
atividades que buscarão abranger o máximo da capacidade física e intelectual dos alunos visando o 
aprimoramento técnico desses. Os treinos terão como premissa os seguintes exercícios: 

 
TREINO DE PASSE: 

 Curta,médiaelongadistância; 
 Rasteiro e alto; 
 Reto, diagonal e futuro (profundidade); 
 Parte interna, externa, bico, calcanhar, letra, peito de pé. 

TREINO DE DOMÍNIO: 

 Com movimentação; 
 Parado e no ar; 
 De passe longo, curto e Cabeça; 
 peito, coxa,pé(interna,externa,peito); 
 Bola alta, rasteira, quicada; 
 Bola caindo, na direção e longa. 

TREINO DE FINALIZAÇÃO: 

 Curta,média e longa; 
 Cara a cara–goleiro; 
 Com e sem mudança de direção; 
 Parte interna, externa, bico e peito de pé; 
 Com condução de primeira (vindo de frente, trás e lado); 
 Colocado, forte. 

TREINO DE CONDUÇÃODEBOLA: 

 Frente e trás; 
 Rápido e lento; 
 Reto; 
 Mudança de direção. 
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TREINO DE BOTE/ROUBADADEBOLA: 

 Movimentação de perna; 
 Trabalho de base de perna. 

TREINO DE TEMPODEBOLA: 

 Bola rasteira, alta e quicada; 
 Frente, costas. 

TREINO DE BOLAPARADA: 

 Tiro de meta; 
 Falta defensiva; 
 Saída do meio; 
 Escanteio; 
 Falta ofensiva; 
 Falta perto da área (direita, esquerda e meio). 

TREINO DE CABECEIO: 

 Passe, rifada e finalização; 
 Lateral, escanteio, tiro de meta e quebrada; 
 Para frente, para trás e para o lado; 
 Sozinho, com marcação (frente,lado e trás); 
 Corpo reto para a bola, corpo de lado para a bola, para baixo, longe, reto, diagonal, forte e colocado. 

TREINO DEANTECIPAÇÃO: 

 Bola alta, rasteira,cruzamento; 
 Pela direita e pela esquerda  

MUDANÇADEDIREÇÃO: 

 Frente/trás(vice-versa) - Direita/esquerda(vice-versa) - Frente /lado(vice-versa e os dois lados); 
 Trás / lado (vice-versa e os dois lados). 

CRUZAMENTO: 

 Passe perto, profundidade; 
 Dominando, primeira; 
 Conduzindo; 
 Mudança de direção; 
 Linha de fundo, lado da área, frente da área. 

LATERAL: 

 Longo, curto; 
 Companheiro parado e movimentando; 

DRIBLEDISPUTADEBOLA/ESPAÇO: 
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 No ar; 
 Parado; 
 Correndo. 

TRABALHOS FÍSICOS 

 Velocidade, agilidade e resistência aeróbica; 
 Saltos e resistência anaeróbica; 
 Domínio centro de gravidade; 
 Força e Explosão. 

JOGOS AMISTOSOS 

Serão marcados jogos amistosos com a participação de equipes que contenha todas as idades dos atletas 
assistidos pelo projeto com a finalidade de aferir os conhecimentos obtidos por parte dos contemplados. 

Vale ressaltar que a competição seguirá todos os protocolos e normas sanitárias vigentes, relativo ao COVID 
19. 
 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 41.913, DE 19 DE 
MARÇO DE 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único. 

J) Competições esportivas profissionais: 
 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste 

Decreto. 
2. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de público. 
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/Plano-deContinge%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. 

6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus devem ser afastados. 

7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados 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 coronavírus. 

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. 
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2.7.1 Grade Horária do Núcleo 

Dias da semana: segunda e quarta feira 
Horário: 18h30 a19h 30 
Local: Quadra poliesportiva do CAIC Anísio Teixeira, localizado na QNO 10 – Setor o Ceilândia ou 

Quadra poliesportiva da QNO 11/13 do Setor “O” 
Faixa etária de 6 a 10 
Tipo de treinamento: Fundamentos da pratica do futebol e de condicionamento físico 
 
Dias da semana: segunda e quarta feira 
Horário: 19h40 a 20h 40 
Local: Quadra poliesportiva do CAIC Anísio Teixeira, localizado na QNO 10 – Setor o Ceilândia ou 

Quadra poliesportiva da QNO 11/13 do Setor “O” 
Faixa etária de 11 a 14 
Tipo de treinamento: Fundamentos da pratica do futebol e de condicionamento físico 
 
Dias da semana: terça e quinta feira 
Horário: 18h30 a 19h 30 
Local: Quadra poliesportiva do CAIC Anísio Teixeira, localizado na QNO 10 – Setor o Ceilândia ou 

Quadra poliesportiva da QNO 11/13 do Setor “O” 
Faixa etária de 15 a 17 
Tipo de treinamento: Fundamentos da pratica do futebol e de condicionamento físico 
 
Dias da semana: terça e quinta feira 
Horário: 19h40 a 20h 40 
Local: Quadra poliesportiva do CAIC Anísio Teixeira, localizado na QNO 10 – Setor o Ceilândia ou 

Quadra poliesportiva da QNO 11/13 do Setor “O” 
Faixa etária de sub 18 a sub 20 
Tipo de treinamento: Fundamentos da pratica do futebol e de condicionamento físico 

 

A terceira e ultima fase do projeto será a de prestação de contas que acontecerá no prazo de cento e 
cinquenta dias, conforme art. 67 do Decreto nº 37.843/2016 

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 

COORDENADOR 

GERAL 
1 MEI NÃO NÃO - 

30 horas 

semanais 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

- A realização do projeto Escolinha de Futebol Fut Cerrado impactará diretamente na comunidade assistida 
por essa ação tendo em vista que tirará da ociosidade crianças e adolescentes vulneráveis à violência e a 
doenças causadas pela falta de práticas esportivas; 

- O projeto também impactará na geração de renda direta e indiretamente à pelo menos 20 pessoas, como 
profissionais da educação física e de serviços administrativos, prestadores de serviços gráficos (banner), e 
toda cadeia de confecção de uniformes e materiais esportivos; 
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- Sabe-se, também, que a pratica esportiva por crianças e adolescentes, sob orientação profissional, 
reflete positivamente no rendimento escolar dos praticantes; 

- O projeto oportunizará a pelo menos 120 crianças e adolescentes a prática de um esporte de forma gratuita 
e com acompanhamento de profissionais. 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Em atendimento a Portaria 177 de 13 de novembro de 2020 como contrapartida deste Termo de fomento 
durante os três meses de projeto a ADCR-DF se compromete em realizar, voluntariamente, uma aula 
semanal de futsal para alunos com necessidades especiais entre os meses de agosto e novembro de 2021 no 
centro de ensino Fundamental 12 de Ceilândia, localizado na QNO 2/4 do setor O. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Contratação de profissionais 

especializados para gestão e execução 

do projeto 

R$27.000,00 17/08/2021 16/12/2021 

Alcançar um número de 80 inscrições 

no projeto (crianças, jovens e 

adolescentes) 

R$ 100,00 17/08/2021 17/09/2021 
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Aquisição de materiais R$ 6.186,78 17/08/2021 17/09/2021 

 

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: 
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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. Sendo as despesas a seguir: 

4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Contratação de profissionais 

especializados para gestão e execução 

do projeto 

Agosto a 

Dezembro  

Meta 2 2.1 Confecção de banner para divulgação da 

parceria 

Agosto  

Meta 3 3.1 Aquisição de materiais Agosto  

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

DIVERSA) 

A Associação dos Defensores das Culturas Regionais – ADCR-DF atesta que até o momento contará apenas 

com os recursos do Termo de fomento. 

5.1Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - Contratação de profissionais especializados para gestão e execução do projeto 

Etapa 1.1 Contratação de profissionais especializados para gestão e execução do projeto 

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 

Contratar 1 profissional 
formado em 
administração com 
experiência comprovada 
para função de Diretor 
administrativo e 
financeiro do projeto. O 
profissional atuará desde 

 mês  4  4  R$ 
1.500,00 

R$ 6.000,00 

Profissional 
imprescindível para o 
bom andamento do 
projeto e para 
prestação de contas. 
O profissional será 
contratado do período 
do projeto (quatro 
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o momento da assinatura 
até a prestação de contas. 

meses) pelo valor 
mensal de R$ 1.500,00. 
(1500x4=6000) 

 1.1.2 01 Treinador de Futebol- 
profissional formado em 
educação física, 
devidamente regularizado 
no conselho e com 
experiência comprovada 
na prática do futebol. Sua 
principal atividade será: 
Acompanhar e 
supervisionar o 
desenvolvimento das 
atividades desportivas e 
pedagógicas 
desenvolvidas; Executar 
as atividades técnicas 
planejadas pelo 
coordenador; Controlar a 
presença dos 
participantes; 
Acompanhar e registrar o 
desempenho dos 
participantes, em 
relatório mensal a ser 
entregue ao coordenador; 
Propor atividades 
complementares aos 
alunos, sempre em 
entendimento e 
aprovação do 
coordenador. Carga 
horária: 30 horas 
semanais 

mês 03 03 R$ 
1.200,00 

R$ 3.600,00 O treinador será o 
responsável pelas aulas 
da escolinha de futebol 
no período de julho a 
outubro de 2021 
O profissional será 
contratado no período 
do evento (três meses) 
por R$ 1.2000,00 
mensais 
(1200x3=3600) 

 

 1.1.3 

 02 Assistentes técnicos 
que auxiliarão o professor 
de educação física 
durante os treinamentos 
e terão carga horária de 
30 horas semanais. 

 mês  03  06 
 R$ 
900,00 

R$ 5.400,00 

Os Assistentes 
apoiarão o professor 
na divisão das tarefas e 
no direcionamento das 
atividades. 
Os assistentes técnicos 
serão contratados no 
período do evento 
(três meses) por R$ 
900,00 mensais cada 
um. 
(1800x3= 5400) 

 1.1.4 

01 Coordenador Geral: 
Profissional que Atuará 
com planejamento e 
execuçâo dos programas 
de interaçâo 
social,realizará o 
planejamento e execuçâo 
de projeto, de acordo 
com planodeaçâoeo 
cronograma. 

 mês  04  04 
R$ 
2.000,00 R$ 8.000,00 

O Coordenador Geral 
será o responsável pela 
execução concreta do 
projeto, atuará junto 
ao professor e aos 
assistentes e manterá 
contato com os pais 
dos alunos quando se 
fizer necessário. 
O profissional será 
contratado do período 
do projeto (quatro 
meses) pelo valor 
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CargaHorâria8h mensal de R$ 2.000,00. 
(2000x4=8000) 

 1.1.5 

01 assitente 
administrativo. Será 
responsável pelas 
inscrições dos alunos bem 
como pela lista de 
presença diária. Auxiliará 
o Coordenador Geral e o 
Admnisnitrador nas 
tarefas admnistrativas do 
projeto durante a sua 
vigência. 

Carga Horâria 8h 

 mês  04  04 
R$ 
1.000,00 

R$ 4.000,00 

Serviço imprescindível 
para o controle do 
numero de alunos por 
turma. Caberá ao 
assistente 
administrativo, além 
de outras atividades, 
confeccionar e 
administrar o livro de 
presença anotando as 
observações apontadas 
pelo professor e seus 
assistentes. 
O profissional será 
contratado do período 
do projeto (quatro 
meses) pelo valor 
mensal de R$ 1.000,00. 
(1000x4=4000) 

Valor Total da Etapa 1. R$ 27.000,00  

VALOR TOTAL DA META 1 R$27.000,00  

Meta  2 Alcançar um número de 80 inscrições no projeto (crianças, jovens e adolescentes) 
Etapa 2.1 (Confecção de banner para divulgação da parceria) 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mê
s/Mts/Servi

ço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

 2.1.1 

Confecção de Banner -
Para 
divulgação/identidade 
visual do projeto. Para 
divulgação, transparência 
e informação da 

Parceria. Para todo 
período de atividades. A 
Peça terá a dimensão de 
3mx2m. 

 metro  5  5 R$ 20,00 R$ 100,00 

O banner terá a 
identidade visual do 
projeto bem como as 
logomarcas da 
Secretaria de Esportes 
e do GDF 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 100,00   

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 100,00 

Meta 3 - Aquisição de materiais 
Etapa 3.1 Aquisição de materiais 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Servi
ço/Unidade
) 

Quant. Total Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 
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3.1.1 

Aquisição de 10 (dez) 
bolas de Futsal ultra pró 
500 que serão utilizadas 
durante os três meses de 
escolinha Circunferência 
aproximada: 62-64 cm 
Miolo: Lubrificado e 
Removível Peso 
aproximado: 400 - 440 g . 

unidade 1 10 R$71,13 

R$ 711,30 
 
As bolas servirão para 
o treinamento durante 
os três meses de 
escolinha e também 
para os jogos 
amistosos. 
Em cada aula ficarão 
disponível para cada 
lado da quadra 5 bolas. 

3.1.2 

20 Cones para 
treinamento e 
condicionamento físico: 
Composição plástico 
flexível 23cm de base por 
15,5cm de diâmetro de 
topo 

unidade 1 20 R$ 7,00 R$ 140,00 

20x7,00= 140,00 
Material necessário 
para o auxilio dos 
treinamentos e 
delimitação de espaço 
durante as aulas. 

3.1.3 
20 Pratos demarcatório. 
Cores forte e de fácil 
visualização 

unidade 1 20 R$ 4,50 R$ 90,00 

20x4,50=90,00 
Item necessário pare 
demarcação da quadra 
e posicionamento dos 
alunos. 

3.1.4 
80 Coletes dupla face 
100% poliéster tamanhos 
G 

unidade 1 80 R$ 16,00 R$ 1.280,00 

80x16=1.280,00 
Item imprescindível 
para divisão das 
equipes durante os 
treinos coletivos 

3.1.5 

5 Conjuntos de uniforme 
completo 5 jogos com 14 
Kits compostos com 
camisetas enumeradas, 
calção e meião, com o 
logo tipo do projeto em 
tecido dryfit.  

Jogos 
(14kits em 
cada jogo 
de 
uniforme) 

1 5 R$ 653,08 R$ 3.265,40 

Serão 5 jogos que 
terão 14 kits de  
(camisa, short e meião) 
Os uniformes serão 
utilizados nos jogos 
amistosos e em outras 
atividades que 
surgirem durante o 
período do projeto 

3.1.6 

12 Kits esportivos 
Comissão: 
Camiseta Gola polo em 
dryfit com elastano, 
estampa em sublimação 
com escudos sublimados 
e short em tactel com 
bolso. 

unidade 1 12 R$ 58,34 R$ 700,08 

Os kits serão divididos 
entre o professor, 
assistentes, 
coordenador geral e 
serão utilizados 
diariamente durante os 
três meses de projeto. 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 6.186,78 

VALOR TOTAL DA META 3  R$ 6.186,78 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 33.286,78 

 

6DIVULGAÇÕESE IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O projeto será divulgado por meio de publicações nas redes sociais da OSC; 

Fut Cerrado (https://www.instagram.com/futcerrado/ e https://www.facebook.com/futcerrado16/) e da 
ADCR-DF (https://www.instagram.com/adcrdf.culturasregionais/ e https://www.facebook.com/ADCRDF/). 

Será confeccionado um Banner com a divulgação da parceria que será utilizado em todas as atividades do 
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projeto. 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banner. 

 

 

 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Reginaldo Sardinha R$ 33.286,78 

Total R$ 33.286,78 

 

Brasília, 17 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 


