
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC: Instituto Cultural Caminhos - ICC 

Nome Fantasia: Instituto Cultural Caminhos - ICC 

CNPJ: 05.454.801/0001-40 Endereço: Quadra 201,ConjuntoB 

Complemento: Casa30 Bairro/Cidade: Santa Maria, Brasília/DF CEP:72.501-402 

Telefone: (61) 98271-0310 Telefone:(DDD) Telefone:(DDD) 

E-mail: institutoculturalcaminhos@gmail.com Site: instagram: futevoleiaranhada 

Responsável da OSC (Dirigente): Jorcel de Almeida Silva 

CPF: 512.434.901-87 RG/Órgão Expedidor: 1.279.889/SSP-DF 

Endereço do Dirigente: Conjunto 11, rua 10, Bloco BK, Casa 56 –
Novo Gama/GO 

CEP: 72.860-201 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alex Carneiro Sampaio 

Função na parceria:  Coordenador administrativo e financeiro 

RG: 2.349.537 –SSP/DF ÓrgãoExpedidor: SSP/DF CPF: 006.274.821-12 

TelefoneFixo: TelefoneCelular: (61) 98271-0310 

E-MaildoResponsável: institutoculturalcaminhos@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 
O Instituto Cultural Caminhos – ICC, doravante denominado pela sigla ICC, organização da 

sociedadecivil, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de duração 

indeterminada, de caráter cultural, educacional, esportivo e social, fundada em 10 de dezembro 

de 2002, registrada no CNPJ sob o nº 05.454.801/0001-40, sedia da à QUADRA 201 CONJUNTO 

B LOTE 30 SANTA MARIA, BRASÍLIA–DF, CEP nº. 72.503-505, goza de autonomia administrativa, 

quanto a sua organização e funcionamentoe será regida pelo disposto no presente ESTATUTO E 

REGIMENTO INTERNO, obedecidas as disposições vigentes. Dentre as várias ações que nossa 

organizaçãojá desenvolveu,destacam-se as parcerias comcoletivos populares, entidades 

culturais e movimentos juvenis que trabalham pela promoção da cidadania,realizando ações 

sociais, ambientais, esportivas, culturais e educacionais, sempre de forma colaborativa. Hoje,a 

organização vem criando um sólido portfólio, com alguns projetos realizados em diferentes 
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segmentos. O ICC trabalha para se consolidar com uma das grandes entidades de destaque 

ligada à saçõe ssociais, ambientais e culturais do Brasil. 

Projeto  Linha do esporte, Região Administrativa de Santa Maria/DF - As oficinas propostas 

pretendem estender os benefícios físicos, mentais e sociais, advindos do esporte, aos alunos em 

situação de vulnerabilidade da Região Administrativa de Santa Maria-DF. Essa promoção de bem-

estar está em consonância com as diretrizes do Ministério da Cidadania relativas à inclusão social 

e ao acesso gratuito a atividades físicas, promovendo qualidade de vida e de desenvolvimento 

humano. 

Instituto cultural caminhos realizaram no ano de 2018 e 2019 oficinas de Jiu-Jitsu e artes 

marciais mistas, na academia evolução-fitnees com alunos de classes B,C,D, moradores de Santa 

Maria e Novo Gama entorno de Brasília, as aulas aconteceram nos períodos matutino, vespertino 

e noturno com total de 60 atletas em período rotativo. 

Luta livre professor, luta livre esportiva, oficinas foram realizadas no ano de 2019, no 

período de abril a julho com público rotativo de 30 pessoas, no período vespertino e noturno com 

60 minutos de aula, as aulas foram ministradas a adolescentes e adultos com faixa etária entre 17 

a 38 anos no espaço da luta no Gama-DF. Coprodução Instituto Cultural Caminhos. 

Defesa pessoal Krav - Hagnah, combate corpo a corpo, Imobilizações táticas defesa de faca, 

defesa tática contra violência doméstica, as oficinas ocorreram na academia evolução fitness, com 

mulheres, entre 17 e 35 anos durante 5 meses no ano de 2019. Coprodução Instituto Cultural 

Caminhos. 

1° Torneio de Futevôlei do Gama o torneio ocorreu em 23 de janeiro de 2021, na arena 

Caffé-Ponte Alta Norte Gama –DF, participação de 56 competidores. Foi promovido o esporte 

como forma de boas práticas para a saúde e protagonizando jovens a partir de 15 anos que 

tiveram a oportunidade de participar de um evento de grande porte com estrutura de primeira 

qualidade e profissionais qualificados. 

Funcional educação física, as atividades esportivas em treinamento físico ocorreram no ano 

de 2019 em um período de 2 meses em parceria com academia evolução fitnees e o instituto 

cultural caminhos, as atividades foram oferecidas a adolescentes e adultos com público rotativo 

de 300 pessoas. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: PROJETO TORNEIO DE FUTEVÔLEI ARANHADA-8ª ED.GAMA/DF 

Local derealização: Arena Caffé – Ponte AltaNorte, Avenida Buritis, Chácara 13 –Gama/DF. 

Período de execução: 20/04/2022 a 05/05/2022 



 

Período de realização do Evento: 21, 23 e 24/04/2022 

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

Previsão de beneficiários diretos: 248 atletas 

Previsão de Público indireto: 5.000 Pessoas (Telespectadores, Equipe de Produção, Prestadores 
deserviçoefornecedores–3 diasdetorneio)transmissãoviayoutube. 

Valor Total do Projeto: R$122.535,29 (cento e vinte dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e 
vinte e nove centavos). 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 90.695,85 (noventa mil seiscentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e cinco centavos.)  

 

2.1 OBJETODA PARCERIA 
 

Realização do Projeto TORNEIO DE FUTEVOLEI ARANHADA - 8ª ED.GAMA/DF 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O Instituto Cultural Caminhos, por meio de parceria com este instrumento de 

fomento de política pública, realizará o Torneio deFutevôleiAranhada, emsua 8ªedição.O 

enfoqueétrazer visibilidadeaos atletas daperiferia, num processo de inclusão social 

através do esporte, desenvolvendo o senso de cidadania e viabilizar 

oacessoaolazereàconstruçãodecarreiras. O Torneiro ocorrerá entre os dias 21, 23 e 24 de 

abril de 2022, na Região administrativa do Gama/DF, contando com 248 atletas inscritos, 

atendendo um público de homens e mulheres com idades entre 15 e 40 anos, com o 

intuito de promover a democratização da modalidade, fomentando e divulgando a 

prática do esporte. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

O presente projeto se desenha, por meio da realização do Torneio de Futevôlei 

Aranhada, que está em sua 8ª edição em Brasília, que propõe a democratização da 

modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte que mais cresce no país, é 

um projeto voltado exclusivamente para o desenvolvimento da comunidade esportiva do 

Distrito Federal e desenvolve uma proposta esportiva desde a sua fundação onde o 

objetivo é a integração comunitária desportiva e cuja função visa à promoção do 

desporto e suas relações de cooperação e de práticas solidárias a favor do crescimento 

auto sustentado do desporto para a melhoria de qualidade de vida dos seus praticantes, 



 

focada na cidadania, na sustentabilidade, educação e saúde, acreditando que as forças 

comunitárias são capazes de promover soluções criativas e autos sustentadas para 

odesenvolvimento do desporto como um todo. 

Justificativa deste projeto estão diretamente ligados ao desenvolvimento esportivo 

e à democratização da modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte que 

mais cresce no país através de uma importante ferramenta que é a realização da 8ª 

Edição do Torneio de Futevôlei Aranhada na cidade do Gama-DF. 

A realização do 8ª edição do Torneio de Futevôlei Aranhada busca incentivar e 

motivar ainda mais o desenvolvimento da modalidade em Brasília, podendo mostrar um 

novo caminho para crianças e adolescentes. Além de ajudar no bem-estar dos cidadãos, 

a modalidade de futevôlei como política integrada reduz os gastos de saúde, diminui a 

criminalidade, melhora a educação. 

Sob a organização do Instituto Cultural Caminhos, que é uma sociedade sem fins 

lucrativos que visa o fomento e a difusão dos bens culturais tradicionais populares da 

comunidade negra, da periferia, da mulher e do artista popular – o enfoque do projeto é 

a inclusão de jovens e adultos, exercendo o respeito às características físicas, às escolhas 

religiosas e à orientação sexual. A proposta é que os atletas invistam em seu sonho e em 

seu talento, se distanciando, consequentemente, da violência e dos graves problemas 

sociais, possibilitando que mudem sua história, criando uma rede de sociabilidade, 

cooperação e familiaridade, contornando o cenário de pobreza e falta de perspectivas. 

Note-se que a característica do público-alvo [15 a 40 anos] é marcada por uma 

maioria de jovens que estão passando por uma fase de transição entre infância e vida 

adulta, momento no qual elas precisam desenvolver a sua identidade dentro de sua 

comunidade circundante, e, portanto, pode mutilizar o futevôlei como bússola para se 

reafirmarem enquanto indivíduos pertencentes a um dado grupo. Já os participantes 

mais experientes encontram, na prática esportiva, tanto uma possibilidade de lazer, 

quanto uma forma de seguirem seus sonhos alicerçando suas carreiras. 

A contribuição sociocultural do projeto está voltada, também, para a formação 

pessoal dosparticipantes,os auxiliando na construção de sua autoestima e de sua 

identidade. Além do vínculo de irmandade criada, outra benesse da competição é a de 

trazer benefícios físicos, motores e psicológicos, assim como o estreitamento de laços 

com pessoas fora da comunidade, expandindo sua rede de informações e 



 

relacionamento. 

Ressalta-se que o estímulo à geração de renda é expressivo, tanto em relação aos 

atletas quanto à sociedade em geral. Alguns competidores, conforme a sua habilidade, 

recebem para jogar. O comércio adjacente aos locais de disputa é estimulado durante os 

jogos. Uma gama de árbitros é mobilizada a fim de apitar as partidas. Alguns treinadores, 

também, recebem pelo treinamento prestado. As empresas responsáveis pela 

produção/confecção de artigos esportivos são devidamente e regularmente 

acionadas.São centenas deempregos diretos e indiretos gerados pormeio do Torneio. 

Assim sendo, compreendendo que esta proposta está voltada para quebra de 

preconceitos e incentivo à prática esportiva, se faz pertinente o alinhamento deste 

proponente como sentes da administração pública, estando em consonância com o que 

orienta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual estabelece pareceria entre a 

frente governamental e a sociedade civil em questão. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL 

 
Promover a prática do Futevôlei no Distrito Federal de modo a fomentar entre os 

jovens e adultos o desenvolvimento desta prática esportiva, tornando-a rotineira na 

sociedade do Distrito Federal, bem como fomentá-la e divulgá-la na comunidade 

esportiva da Capital, a partir do desenvolvimento esportivo objetivado pela integração 

comunitária desportiva cuja função visa à promoção do desporto e suas relações de 

cooperação e de práticas solidárias. 

 

2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS: 
 

 Manter a Tradição do Torneio que se encontra em sua 8ª edição; 

 Dar visibilidade aos atletas do Distrito Federal e Entorno; 

 Manutenção e aperfeiçoamento do treinamento dos atletas, incentivando os 

mesmos para a prática que os qualifiquem para o alto rendimento, voltando-os para à 

geração de renda; 

 Estimular a prática esportiva, de maneira a cultivar a cultura, a saúde, a 

integração, a cidadania, e o espírito de comunidade; 

 Incentivar a prática de esportes, destacando a sua importância para o 



 

afastamento de crianças dasdrogas, como ferramenta para preencher o tempo ocioso, e 

como atividade que proporciona umavidasaudável; 

 Estimular o espírito de equipe e aconvivência comunitária. 

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

 

Metas(Qualitativas) Indicador 
Parâmetro(s)paraaferiçãode 

cumprimentodasMetas 

Contratação de equipes  
especializada para realização do 
torneio de futvolei 

ContrataçãodeRecursos 
HumanosePrestaçãodeSe
rviços 

-Fotos 
-NotasFiscais 
 
 

Proporcionar estrutura de 
Qualidade para realização da 
modalidade 

Locaçãodematerial 
necessário para realização 
do evento 

-Fotos 
-NotasFiscais 

Metas(Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s)paraaferiçãode 

cumprimento 

Alcançar o total de 248 
participantes para a competição 

Realizaçãodosjogos,comta
belas de todas as 
competições 

-Fichas de inscrições 
-Súmulas dos jogos 
- Boletim informativo da competição 
-Comprovante de inscrição  

Realizar a premiação de 30 
troféus  e valores em dinheiro 
para equipecampeã e vice-
campeã e terceiro colocado de 
cadacategoria. 

 
Troféus 
Comprovante de 
premiação. 

 

-Fotos 
-NotasFiscais 
-Recibo de premiação 

 De modo a demonstrar o interesse público e o beneficio social com o emprego dos 
ingressos que serão revertidos para o projeto proposto. Deverá constar no comprovante de 
inscrição o valor pago por atleta para participar da competição.  

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 
 

Nome do Evento: PROJETO TORNEIO DE FUTEVÔLEI ARANHADA- 8ªED.GAMA/DF 

Descrição/ Etapa: Realização dos jogos de Futevôlei 

Data do Evento: 21, 23 e 24/04/2022 Turno: Matutino e vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento (Se 
for o caso): 

20/04/2022 a 05/05/2022 Turno: Matutino e vespertino 

Local: Arena Caffé –Ponte alta norte, Avenida buritis, Chácara 13- Gama-DF. 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(...)Pátio (...)Piscina 

(...)Ginásio (...)Clube 

(...)EspaçoPrivado (X)Outro 
Qual? Quadra de vôlei/futevôlei depraia 

 

 



 

Quantidadedeparticipantesnesteevento 

Diretos: 248 
Atletas: 248 

Indireto: 5000 pessoas em 
3 dias de torneio 

Total: 5.248 
 

 

Quantoàabrangência(origemdosparticipantes) 

(...)Local 

(X)Regional 

(...)Nacional 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X)homens e mulheres com idade entre 15 a 40 anos Amador/Profissional 

–Matutino e 

vespertino 

248 

 

Inscriçãodosparticipantes 

(...)Escolas 

(X)Nasededaentidadeproponente 

(...)Nasededeentidadesparceiras 

()Pela internet.Especifique: 

(...)Outros.Especifique: 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

Inscrições: 

A inscrição terá um custo de R$ 80,00 (oitenta reais) por atleta, com o total de 248 

atletas, sendo que a arrecadação do valor total de R$ 19.840,00 será revertido em 

benefício do projeto garantido o interesse público da arrecadação, da seguinte forma:  

1. Premiação em dinheiro no valor de R$ 8.450,00 às duplas que alcancarem o 

pódio, sendo: 

1.1  Categoria Série C: 800,00 R$ para a 1ª colocada, R$ 400,00  para a 2ª 

colocada e 300,00 R$ para a 3ª colocada 

1.2 Categoria Série B: R$ 1200,00 para a 1ª colocada, 700,00 R$ para a 2ª 

colocada e R$500,00 para a 3ª  colocada. 

1.3 Categoria Misto Iniciante: R$500,00 para a 1ª, R$ 300,00 para a 2ª e 

R$200,00 para a 3ª.  

1.4 Categoria Misto Intermediário: R$1000,00 para a 1ª, R$ R$500,00 para a 

2ª e R$300,00 para a 3ª.  



 

1.5 Para a categoria Iniciante B: R$400,00 para a 1ª, 200,00 R$ para a 2ª e 

150,00 R$ para a 3ª. 

1.6 Categoria Iniciante A: R$500,00 para a 1ª, R$300,00 para a 2ª e R$ 

200,00 para a 3ª. 

 

2. Serviço de streaming (Switch vídeo cortes em tempo real, 01 

computador, internet link dedicado, duas câmeras e dois cinegrafistas, para transmissão 

no YouTube) no valor de R$ 11.390,00. 

3. Ressalta-se que as inscrições serão abertas a todos interessados, 

moradores de Gama ou não, através de ficha de inscrição, na sede da entidade, 

mediante disponibilidade de vagas. O valor total da inscrição será revestido para ajuda 

no custeio de estrutura do projeto ; 

 

Patrocínios: 

Para a execução do Projeto, a Entidade receberá a título de Patrocínio das empresas  

1. TACCO, no valor de R$1.000,00 

2. AMORIM ODONTOLOGIA E ESTÉTICA, no valor de R$1.000,00 

3. BONY AÇAI, no valor de R$1.000,00 

4. FG2 ARQUITETURA E ENGENHARIA, no valor de R$1.000,00 

5. HBL GRÁFICA, no valor de R$1.000,00 

6. BMT INTERNET, no valor de R$1.000,00 

7. DRILS SPORT SHOP, no valor de R$1.000,00 

8. PRIMUS ESPETUS E BAR, no valor de R$1.000,00 

9. SUPER FROTA, no valor de R$1.000,00 

10. SYROS HOTEL, no valor de R$1.000,00 

11. MADAME TULIPA, no valor de R$1.000,00 

12. BULLS HAMBURGUERIA , no valor de R$1.000,00 

 

            Permutas: 

1. BACCHUS CHOPPERIA 

2. EXECUTIVA BARBEARIA 

3. USE SOL ENERGIA FOTOVOLTAICA 

4. CENTRO DE IMPLANTODONTIA E ODONTOLOGIA DO GAMA 



 

5. CENTRO EDUCACIONAL PRISCILA DA MATA 

6. ARJO SPORTS 

7. CREPE CAFFÉ 

8. BELLA DESIGNER DE INTERIORES 

9.  BOX CAR 

10. RAIDER GERADORES 

11. DEEP CLENING 

12. SÃO MIGUEL CENTRO MÉDICO 

 

Permuta, troca recíproca, 2 tenda 10x10, 1 arquibancada, trasmissão online via canal do 

youtube entre os dias 21, 23 e 24 de abril, 1 gerador de 120kva,  20 fardos de agua mineral, 60 

marmitex no almoço. 

        

O motante de R$ 12.000,00, será revertido em benefício do projeto garantido o interesse 

público da arrecadação, da seguinte forma:   

             1.  248 kits de uniforme (short e camisa regata, sendo a regata de malha 

dryfit 100%, estampa 100% em sublimação digital; calção esportivo, sem bolso, malha 

dryfit 100% poliéster, estampa em sublimação digital) no valor de R$ 48,38 cada. 

 

O campeonato: 

Ocorrerá no primeiro semestre de 2022, no mês de abril, nos dias 21, 23 e 24, 

contando com 124 duplas (248 atletas), atendendo o público de homens e mulheres 

com idades entre de 15 e 40 anos, praticantes do esporte de forma amadora ou 

profissional, moradores do Distrito Federal. 

- O Torneio de Futevôlei Aranhada 8º Edição será realizado na Arena Caffé (Ponte 

Alta Norte, Avenida Buritis, Chácara 13,Gama-DF) nos turnos matutino e vespertino, das 

09h às 18h, observando um cronograma diário, prevista no item 2.7.1 deste Plano de 

Trabalho. 

- Entre os dias 21, 23 e 24/04/2022 ocorrerão os jogos do Torneio, sendo as 

classificatórias, semifinal e final. 

 

- No Período compreendido entre os dias 25/04/2022 a 05/05/2022 será 

destinado para as atividades de pós-produção do torneio, destinado ao encerramento 



 

de contratos, emissão de notas fiscais e pagamentos, relatórios finais destinados à 

Secretaria e desmontagem da estrutura. 

- Será disponibilizado semanalmente após o inicio da execução através do link 

Google Drive:  (https://drive.google.com/drive/folders/1K-

AqmkrCmtMeXB60LZFOyBx8oD6EK3rV?usp=sharing) todas as fotos, fichas de inscrições 

de equipes e atletas, relatórios e as notas fiscais que comprovem o cumprimento das 

metas e resultados.  

- 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. 

- O referido Campeonato será organizado de acordo com as Normativas que 

regem o Futevôlei, de acordo com a entidade reguladora do esporte–CBFv, a saber: 

 

Regras: 

 A dimensão da quadra é de 18 x 9 metros, cortada por uma rede exatamente 

ao meio. Além disso,deve haver uma área livre de no mínimo 3 metros além das linhas de 

demarcação e 8 metros acimadosolo;    

 O piso da quadradeverá ser sempre de areia, preferencialmente bastante 

nivelada e sempre livrede objetos cortantes que podem machucar os atletas. 

Oficialmente, a areia do piso deve ser do tipofina; 

 A rede mede 9,5 metros de comprimento por 1 metro de largura, feita por 

malha quadriculada de 10x10centímetros. Deve ser colocada a uma altura de 

2,20metros; 

 A bola utilizada tem a circunferência entre 68 e 70 centímetros e deve ser 

cheia com pressão entre0,56/0,63 kg/cm. E é importante que, em um mesmo jogo, todas 

as bolas utilizadas apresentemexatamenteas mesmas características; 

 As partidas de futevôlei podem ser disputadas em duplas (dois jogadores em 

cada lado da quadra)ouemtimesdecincopessoas (doqualumdeleséreserva); 

 Os uniformes oficiais incluem camiseta ou camisa de malha e short ou calção, 

que podem ou não ser numerados; 

 O jogo é iniciado após o primeiro saque, que se dá em função do apito do 

árbitro. O saque deve serexecutado por meio do toque com os pés e deve atravessar a 



 

rede por cima, chegando à área daquadra adversária. O local para o saque é chamado 

“zona de saque” e abrange desde a linhademarcatóriadefundoatéolimitedazonalivre; 

 As linhas dedemarcação sãoconsideradas áreade jogo.Portanto, caso 

ajogadaadversáriafaçacomqueabolacaiasobrealinhademarcatória,opontoéválidoparaoad

versário; 

 A bola deve ser tocada entre uma e três vezes antes da devolução à equipe 

adversária. O toquepodeser realizadocomqualquerpartedo 

corpo,comexceçãodosbraços,antebraçosemãos; 

 As partidas são compostas por três sets, com 18 pontos cada; 

 REGULAMENTO DO FUTEVÔLEI no anexo I. 

 

Premiação: 

- Troféus personalizados para os três primeiros colocados de cada categoria, os 

quais receberão troféus e brindes a título depremiação; 

- Prêmios em dinheiro no valor de R$10.500,00, para as equipes Campeãs de todas 

as categorias, com os atletas de vida mente uniformizados. 

 

2.7.1 Grade Horária  

 
DATA HORARIO ATIVIDADE 

Quinta 
21/04/2022 

9:00 as 14:00horas 
Torneiroparainiciantes”B”(32duplas–64 
jogos) 

14:30 horas Premiação 

13:00 ás 17:00 horas 
Torneiomistointermediário(16duplas –
30jogos) 

17:30horas Premiação 

Sábado 
23/04/2022 

9:00as14:00horas 
Torneiroparainiciantes“A”(32duplas–64 
jogos) 

14:30horas Premiação 

13:00 as 17:00horas Série“C”(16duplas–30jogos) 

17:30 horas Premiação 

Domingo 
24/04/2022 

9:00 as 14:00horas Mistoiniciantes“A”(16duplas–30jogos) 

14:30 horas Premiação 

13:00 as 17:00horas Série“A”+Serie“B”(12duplas –22 jogos) 

17:30 horas Premiação 
 
2.7.2 Equipe de RH 

 



 

 

Função 

 

Qnt. 

 
Forma de 
contratação do RH 

Profissional a 
sercontratado já 
temvínculocoma
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 

Contrato com 

Microempreendedor 

Individual 

 

Não 

 

Não 

 

Não possui 

 

40 horas 

semanais 

Coordenador 

Administrativo e 

Financeiro 

 

1 

Contrato com 

Microempreendedor 

Individual 

 

Não 

 

Não 

 

Não possui 

 

40 horas 

semanais 

 

 
2.8 BENEFÍCIOSEIMPACTOSGERADOSAOPÚBLICOPELAPARCERIA 

 Fortalera prática do Futevôlei no Distrito Federal e Região; 

 Inspirara prática do desporto, em especial, o Futevôleià rotina dos desportitas; 

 Promover atráves dessa modalidade qualidade de vida e hábitos saudáveis; 

 Estimular novas parcerias queiram investir em ações dessa natureza; 

 Utilizar espaçospúblicos e mobilizar acadeia produtiva que atua ao redor da realização 

do Torneio. 

 

2.9 CROQUIDOEVENTO 

Quadra devôle ide Praia-Ponte alta norte,Avenida buritis,Chácara13-Gama-DF. 
 

2.10 CONTRAPARTIDA 

 
Não se aplica 
 
 
3 CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO 
 
 



 

CronogramadeExecução 

 

Programação 
 

Valor 
Duração 

Início Término 

Recursos Humanos R$3.283,65 21/04/2022 05/05/2022 

Prestação de Serviços R$26.869,15 21/04/2022 24/04/2022 

Materiais e Estruturas R$60.543,05 21/04/2022 24/04/2022 

 
 

4 DESEMBOLSODAENTIDADE:PAGAMENTODERHEDEFORNECEDORES 
 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do 

objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real 

do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

30 da Portaria 98/2020, a saber: 

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

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

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

Marcar as opções abaixo: 

 
(X)Dou ciência do acima informado 
(X)Não haverá pagamento em espécie. 



 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir 

 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Inscrições dos Atletas Unid 248 R$ 80,00 
R$ 

19.840,00 
Inscrições Sim 

A arrecadação 
do valor total 

de R$ 
19.840,00 será 
revertido em 
benfefício do 

projeto 
garantido o 

interesse 
público da 

arrecadação, 
da seguinte 

forma: a) 
premiação em 

dinheiro no 
valor de R$ 

10.500,00 às 
duplas que 

alcancarem o 
pódio;  b) 
serviço de 
streaming 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos 

Abril/2022 1.2 Prestação de Serviços 

1.3 Locação de Materiais 



 

(Switch vídeo 
cortes em 

tempo real, 01 
computador, 
internet link 

dedicado, duas 
câmeras e dois 
cinegrafistas, 

para 
transmissão no 

YouTube) no 
valor de R$ 

9.340,00 

Patrocínios Unid 12 
R$ 

1.000,00 
R$ 

12.000,00 

         
 TACCO, AMORIM 
ODONTOLOGIA E 
ESTÉTICA, BONY 

AÇAI, FG2 
ARQUITETURA E 

ENGENHARIA, HBL 
GRÁFICA, BMT 

INTERNET, DRILS 
SPORT SHOP, 

PRIMUS ESPETUS 
E BAR, SUPER 
FROTA, SYROS 

HOTEL, MADAME 
TULIPA e BULLS 

HAMBURGUERIA, 
 

Sim 

Aquisição de 
Uniformes: 
contendo 1 

camisa e 1 short 
- Kit de 

uniforme, 
contendo 1 

camisa e 1 short 
personalizado 
com logo do 
evento e da 

Secretaria de 
Esporte do DF, 

que serão 
entregues a 
todos atletas 

participantes do 
evento. 

Sendo:Regata 
de malha dryfit 
100%, estampa 

100% em 
sublimação 

digital Calção 
esportivo, sem 
bolso, malha 
dryfit 100% 
poliéster, 

estampa em 
sublimação 

digital 

2 tenda 10x10, 1 
arquibancada, 
trasmissão online via 
canal do youtube 
entre os dias 21, 23 e 
24 de abril, 1 gerador 

- - - - 

BACCHUS 
CHOPPERIA, 

EXECUTIVA 
BARBEARIA, 

USE SOL ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, 

- - 



 

de 120kva,  20 fardos 
de agua mineral, 60 
marmitex no almoço. 

CENTRO DE 
IMPLANTODONTIA 
E ODONTOLOGIA 

DO GAMA, 
CENTRO 

EDUCACIONAL 
PRISCILA DA 

MATA, 
ARJO SPORTS, 
CREPE CAFFÉ, 

BELLA DESIGNER 
DE INTERIORES, 

 BOX CAR, 
RAIDER 

GERADORES, 
DEEP CLENING 

SÃO MIGUEL 
CENTRO MÉDICO 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 
FOMENTO 

R$ 31.840,00 

  



 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Torneio de Futevolei 

Etapa 1.1 Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/
Mts/Serviço/

Unidade) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/locaç
ão e memória 

de cálculo 

1.1.1 

 

01-Coordenador Geral-
Responsável por 
coordenar todos 

osaspectos do projeto em 
todas as suasetapas para 

que ele se 
efetiveconformeoplaneja
do – Carga Horária – 40 

horas semanais 

Para coordenar toda a 
parte burocrática do 

trabalho supervisionar 
todos os outros 

profissionais de RH 
contratados para 

execução do projeto. 
Carga horária diária: 8 

horas diárias. 

Ele desenvolverá e 
acompanhará o 

planejamento,adivulgaçã
o,a execução e a entrega 
dos produtos detodas as 

etapas do projeto. É 
quem direcionará 

escolhados profissionais e 
fornecedores 

contratados, organizará o 
crono dos gramadas 

ações, fará a cobrança de 
prazosdaequipe,definirá 

e acompanharátoda a 
estratégia de 

comunicação, auxiliará 
nas eleção dos 

inscritosparaas oficinas e 

diária 
 

15 

 

15 
R$ 138,91 

R$ 
2.083,65 

Para coordenar 
toda a parte 

burocrática do 
trabalho 

supervisionar 
todos os outros 

profissionais de RH 
contratados para 

execução do 
projeto. Carga 

horária diária: 8 
horas diárias. 



 

prestará apoio a toda 
aequipe do projeto. Não 

será exigidaformação 
acadêmica, uma vez 
quesomente se faz 

necessário 
oconhecimento 

específico das diretrizes 
do Campeonato e 
demaisregras dos 
campeonatos e do 

futebolamador. 

 

1.1.2 

01 
COORDENAÇ
ÃO 
ADMINISTR
ATIVA E 
FINANCEIRA-
Profissionalqueauxiliarán
asdemandasadministrativ
asdoprojeto,queenvolve
m o planejamento e 
controledo projeto, 
cotações de 
fornecedores,contrataçã
o de serviços 
efornecedores,organizaç
ãodecronogramadepaga
mentos,eelaboração das 
planilhas de prestaçãode 
contas. Não será exigida 
formaçãoacadêmica - 
Carga Horária – 40 horas 
semanais 

diária 
 

15 

 

15 
R$ 80,00 

R$ 
1.200,00 

Profissional 
responsável pela 
parte 
administrativa e 
financeira do 
projeto, desde 
contratos à 
prestação de 
contas. Carga 
horária diária: 8 
horas diárias. 

Valor Total da Etapa 1.1 
R$                3.283,65 
 

Etapa 1.2 Prestação de serviço 



 

1.2.1 

01 PRODUTOR 
EXECUTIVO: 
produtor com 
capacidade técnica 
emeventos esportivos 
responsável portoda a 
montagem e 
desmontagem 
doevento.Divisãodasfun
çõesfeita porsetores, da 
seguinte forma: 
produtorgeral do evento 
e produtor deativação - 
Carga Horária – 40 horas 
semanais. 

diária 
 

15 

 

15 
R$ 141,07 

R$ 
2.116,05 

Profissional 
responsávelporcoo
rdenaresupervisio
nar a parteprática 
do 
projeto,montagem
deestruturas, 
demandasdurante
osjogos,demandas 
dosprofissionaisco
ntratados,   
atuandonoperíodo
de8hpordia no 
período de 
preproduçãoeprod
ução 

1.2.2 

05 Árbitros 
Profissional responsável 
por garantir as regras do 
jogo. 

diária 
 

3 

 

15 
R$ 300,00 

R$ 
4.500,00 

5árbitrosresponsá
veis porgarantir as 
regrasdos jogos - 
Serão 
5profissionais 
pordia*3diasde 
torneio=15 diárias 

 
1.2.3 

 
01 Assessoria de 
Imprensa Profissional 
responsável 
peladivulgação do 
projeto em 
mídiastelevisivas,impres
sas,radiofónicasedeinter
net. 

Serviço 1 1 2.860,00 2.860,00 

Atuarádurante
operíodo de 
preprodução 
eprodução, 
durante quinze 
dias 
acompanhando 
toda as 
atividades do 
proejeto 
relacionados a 
midia. 

 
 
 
1.2.4 

 
02 Brigadistas - 2 
profissionaisresponsáveis 
por fazer a prevenção 
ecombatedeumprincípio
de incêndio.Além de, ser 
responsável por 
orientaros ocupantes 
sobre o abandono 
dolocal. Carga horaria de 
8 horas dia. 

Diária  
 
 
3 

 
 
 

6 

 
 
 

200,00 

 
 
 
1.200,00 

2profissionais* 
200,00cadadiária 

// 3 diárias * 
2profissionais.  
 
Responsáveis pela 
prevenção e 
combate a 
incêndios e 
processos de 
evacuação do 
evento e prestação 
de primeiros 
socorros, caso 
necessário. 



 

 

 
1.2.5 

1 Equipe de serviço de 
Limpeza-com 3 
profissionais - Para 
limpeza emanutenção 
da quadra em dias 
dejogos- com carga 
horaria de 8 horas por 
dia. 

Diária  

 
3 

 

 
3 

 
 

577,70 

 
 
1.733,10 

1 equipe com 
3profissionais 
pordiaprofission
aisresponsáveis 
pela limpeza do 
local, durante e 
após os jogos. 

 

 
1.2.6 

 
05 mesários- para 
marcação 
depontosnaspartida
s - carga horaria de 
8 horas por dia. 

Diária  

 
3 

 

 
15 

 

 
200,00 

 

 
3.000,00 

Serão 5profissionais 
pordia*3diasdetorn
eio=15diárias 
Responsáveis pela 
marcação no placar 
dos jogos e súmulas 
com assinatura dos 
atatletas durante 3 
dias de jogos. 

 

 

 
 
1.2.7 

 
01 MESTRE DE 
CERIMÓNIAS: 
Profissional responsável 
por conduzir um evento 
de maneira 
assertiva,garantindo a 
atenção do público com 
uma linguagem atraente 
e dinâmica. carga horária 
de 8 horas por dia. 

Diária  
 
3 

 
 

3 

 
 

500,00 

 
 

1.500,00 

1profissional 
por dia 
detorneio, 
responsável por 
abir e fechar o 
evento, 
apresentar todo 
o evento 
informar sobre 
tabelas do jogo, 
classificação e 
desclassificação 
dos atletas. 



 

 
1.2.8 

06 SEGURANÇAS 
DESARMADA: 
responsáveis pela 
segurança e bom 
andamento do evento. 
carga horária de 8 horas 
por dia. 

Diária  
3 

 
18 

 
200,00 

 
3.600,00 6 profissionais 

por dia de 
torneio -6*3=18. 
 Segurança das 
pessoas e do 
patrimônio nos 
recintos onde 
forem realizados 
grandes eventos, 
adotando 
medidas 
preventivas e 
repressivas nos 
limites da lei, 
numa função 
complementar às 
atividades 
da segurança pú
blica. 

1.2.9 1 VIDEOMAKER 

Profissional que produz 
o vídeo, responsável por 
gravar e editar partes dos 
jogos do evento, Com 
carga horária de 8 horas 
por dia. 

Serão produzidos cinco 
videos de 1 minuto cada. 

Incluindo  edição para 
cada video. Tres dias 
gravação e dois para 
edição. 

Diária 5 5 900,00 4.500,00 

1 profissionais*3 
diárias.  

Profissional 
responsável pela 

captação, edição e 
finalização de 

materiais 
audiovisuais. 

 
 
 



 

 
 

 
1.2.10 

2 Fotógrafos- Captar 
imagens 
doeventocomoumtod
opormeiodetécnicas 
de iluminação 
eenquadramento, 
com o uso 
demáquinasfotográfic
as,lentesefilmes. 
Cobrirá todos dos dias 
dejogosemhoráriointe
gral, com carga 
horaria de 8 horas por 
dia. 

Diárias  
 

 
3 

 
 

 
6 

 
 
 

310,00 

 
 
 
1860,00 

Para 
divulgaçãodoproj
eto em 
midiasdigitais e 
relatóriode 
prestação 
decontasfinais. 
Cobrirá todos os 
dias 
dejogosparadivul
gaçãodo projeto 
em midiasdigitais 
e relatóriode 
prestação 
decontasfinais 
com entrega em 
formato digital. 

Valor Total da Etapa 1.2 
R$                    26.869,15 
 

Etapa 1.3 Materiais e estruturas 

 
 
 
 
 

1.3.1 

36 Troféus– Troféu com 
64 cm de altura, com 

base oitavada com 
14,5cm de largura em 

polímero metalizada na 
cor vermelha acetinada. 

Cone com detalhe na 
parteinferior em 

polímero metalizado na 
cor dourada e sobre este 
cone uma taça com 21cm 

de largura a partir das 
alças. Esta taça é 

composta por cesta em 
polímero metalizada na 
cor dourada e copa em 
polímero metalizada na 

cor vermelho 
acetinadacomtampameta

lizadanacordourada. 

Unidade 36 36 R$150,00 
R$ 

5.400,00 

Troféus para 
premiação de 

campeão e vice 
de cada 

categoria. 
Iniciante B: 6 

trofeús 
Iniciante A: 6 

trofeús 
Misto 

Intermediário: 6 
trofeús 

Série C: 6 trofeús 
Misto Iniciante: 6 

trofeús 
Série A + Série B: 6 

trofeús 
Troféusparaprem

iação 
decampeão, vice 
e tereiro lugar de 

cada categoria 

 
 

1.3.2 

 
01 SONORIZAÇÃO MEDIO 

PORTE, com todos os 
cabos e fiaçãonecessária 

e com técnicos a 
disposição 

durantetodosos 
03diasdeeventos. 8 

caixas ativas, 3 

Diária 3 3 
R$ 

2.930,67 
R$ 

8.792,01 

Para transmissão 
da narração e 

musicas durante 
os jogos 

eintervalos, 
contratode 3 

diárias, 
paracobriros 3dias 

de 



 

microfones sem fio para 
narração, 4 caixas line 
array 110 machine e 1 

rack amplificador. 

eventos. 

 
1.3.3 

 
08 Banheiros Químicos 
8 banheiros químicos 

para cada dia de torneio. 

Diária 
 
3 

 
24 

 
R$ 150,00 

 
R$ 

3.600,00 

Um banheiro 
químico é é uma 

estrutura 
geralmente 

utilizada para 
canteiros de 

obras, festivais, 
shows ou eventos 

que possuem 
grande circulação 
de pessoas. Eles 

cumprem o papel 
de oferecer um 
lugar adequado 

para higiene 
pessoal durante 

certo tempo. 

 

 
1.3.4 

01 iluminação de 
medio Porte com 

todos os cabos e fiação 
necessária e com 

técnicos a disposição 
durante todos os 03 

dias de evento,  8 
refletores led 5w e 

uma mesa de 
iluminação muvi. 

A iluminação e essencial 
para visibilidade visual 

do publico e estetica do 
evento, a iluminação tras 
cores e vida na execução 

do projeto 

 

Diária 3 3 3.367,24 10.101,72 

3 diárias, para 
cobrir os 3 dias de 

eventos. 
 

A iluminação e 
essencial para 

visibilidade visual 
do publico e 
estetica do 
evento, a 

iluminação tras 
cores e vida na 

execução do 
projeto 

 
 

 
1.3.5 

04 Locações de 
quadras de areia com 
marcação, bola e rede 

Com tamanho 
adequado, conforme 

regra do esporte, 

Diária 3 12 
700,0

0 
8.400,00 

 
4 quadra*3diárias 

Para que haja 
quatro jogos 

simultâneos do 
inicio ao fim do 

evento, com bolas 



 

incluso, rede oficial 
com 2,20 mt de altura, 

bola Mikasa oficial e 
marcação. Cada 
quadra com o 

tamanho de 18 x 9 
metros, com 

refletores caso seja 
necessário utilizar. 

e rede, 
proporcionando 

material 
profissional para os 
atletas. As quadras 

são necessarias 
para a competição. 

1.3.6 

Painel de led para as 4 
quadras 84 metros, 84 

placas 

Para a borda da quadra 
principal em tiras e para 
o pódio. tela broadcast 

outdoor P3mm,2 
processadores de vídeo, 
1 propower,4 mf ac,100 

extensões, 40 
conectores Camlok, 40 
cabos de sinal RJ45, 04 

cabos rj 45 de 50 
metros, transporte, 2 

técnicos para 
montagem e 

desmontagem, 
cabeamento, notebook, 

processador. 

Mts² 84 84 
240,0

0 
20.160,00 

Para 
transmissãodosj
ogoseshows Led 

que tem a 
função de 
divulgar as 

marcas do GDF, 
Secretaria de 

Esporte, 
instituto e 

demais parceiros 
durante toda a 
transmissão ao 

vivo via 
streaming do 

evento, e 
informações 
referente a 

competicção. 

1.3.7 

3 praticável tablado 

2 x 04 x 50 cm altura 

 

M2 3 12 304,11 3.649,32 
Para realização 
das premiações 

1.3.8 
Alambrado 20 metros 

Cerca de proteção 
Mts² 20 20 22 440,00 

.Para isolamento da 
área de 

transmissão, área 
exclusiva dos atletas 

e de outros 
profissionais. 

Valor Total da Etapa 1.3 
R$                    60.543,05 
 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 90.695,85 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 90.695,85 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação do evento se dará por meio de cartazes e panfletos que serão distribuídos em pontos 
principais das cidades, tais como comércios e em bairros em geral. As plataformas digitais [Instagram 
eFacebook]serãoutilizadas parapromover oTorneio 

 

A identificação visual do Projeto será fixada nos espaços físicos selecionados, por meio de placas, 

banners,faixasououtraformasimilar. 

 

7.PREVISÃODERECEITAS: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS  

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente  R$ 90.695,85 

2 Inscrição  R$ 19.840,00 

3 Patrocínio  R$ 12.000,00 

Total R$122.535,85 

 

Brasília-DF, 20 de Abril de 2022. 

                                                                                              

 

        
_____________________________ 

Dirigente da Entidade 

 

 

ANEXO I - REGULAMENTO DO FUTEVÔLEI 
Art. 1º - O sistema de disputa e a tabela dos jogos serão definidos no Congresso Técnico da 

Categoria, de acordo com o número de participantes inscritos.  

Art. 2º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais do Futevôlei, sendo observado o 

seguinte:  

§1º - Uma equipe deve ser constituída por dois jogadores, sendo facultativa a presença de 

um técnico.  

§2º - Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque alternado deve 

ser mantida durante o jogo. O saque será livre da qualquer parte do fundo da quadra.  

§3º – A equipe vencerá o jogo através da conquista de um set. O sistema de pontos será 



 

definido da seguinte forma: O set será composto de 18 pontos no modo tye break, com 

uma diferença mínima de 2 pontos. No caso de empate em 17-17, o jogo continua até que 

2 pontos de diferença sejam alcançados (19-17; 20-18; etc.);  

Art. 3º - A equipe que não se apresentar para jogar até 10 minutos após o horário marcado 

na tabela poderá perder a partida por W.O.  

Art. 4º - Se for o caso, na fase classificatória de chaves, ocorrendo empate em pontos entre 

2 (duas) ou mais equipes, quando necessário, serão observados, pela ordem, os seguintes 

critérios:  

1) Confronto direto;  

2) Maior número de sets vencidos;  

3) Menor número de sets perdidos;  

4) Maior diferença de pontuação (na totalidade dos sets).  

4) Sorteio.  

Art. 5º - A equipe que, através de seus jogadores, dirigentes ou torcedores (dentro ou fora 

da quadra de jogo) apresentarem conduta incompatível com os objetivos dos jogos e com a 

moral desportiva, poderá ser eliminada da competição, pela Comissão Disciplinar.  

Art. 6º - Somente poderão ficar dentro do ambiente da quadra de jogo os jogadores 

inscritos e se 1 técnico.  

Art. 7º - As duplas deverão estar uniformizadas, conforme vestimenta apropriada para a 

modalidade, com a identificação da associação que está representando.  

Art. 8º - Caberá à Comissão Organizadora resolver os casos omissos no presente 

Regulamento. 
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