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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF/DF 

Nome Fantasia: ADEF/DF 

CNPJ: 14.897.583/0001-00 Endereço: SMPW QUADRA 05 CONJUNTO 03 CHÁCARA 06 CASA 16 

Complemento: Residencial das Araras Bairro/Cidade: Park Way CEP: 71.735-503
  

Telefone: (61) 98224-2213 Telefone: (61) 98224-2214 

E-mail: tatianawmendes@gmail.com Site/Redes Sociais: www.adefdf.com 

Responsável da OSC (Dirigente): Geovana Rodrigues Oliveira 

CPF: 701.234.561-69 RG/Órgão Expedidor: 3249689- SSP/DF Telefone do Dirigente: (DDD) 

Endereço do Dirigente: QS 07 Quadra 620 Casa 04 Areal CEP: 71.970-180 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Tatiana Weysfield Mendes 

Função na parceria: Coordenadora de Execução 

RG/Órgão Expedidor: 3.001.021 SSP/DF CPF: 861.849.381-34 

Telefone Fixo: (61) 98224-2213 Telefone Celular: (61) 98224-2213 

E-mail do Responsável: tatianawmendes@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  
A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF-DF) é uma associação sem fins 

lucrativos, que foi criada por pais e treinadores de futsal feminino do Distrito Federal no intuito de fornecer 
estrutura para que meninas apaixonadas por futsal do Distrito Federal pudessem vivenciar a realidade de 
uma equipe de alto rendimento. 

Trabalhando até 2020 exclusivamente com o naipe feminino, o objetivo da associação parte da 

criação de um vínculo com os estudos, o que é conseguido com o fornecimento de bolsas de estudos desde o 

nível fundamental até pós-graduação. Além dos estudos, é oferecida uma contrapartida de treinamento de 

alto rendimento, com apoio de fisioterapia, auxílio escolar, acompanhamento pedagógico e alimentação. 

No total, são atendidas cerca de 50 meninas e mulheres, de 10 a 36 anos, todas elas são atendidas 

em um dos programas de bolsas de estudo, mantidos via convênio com instituições particulares do Distrito 

Federal e 10 membros da comissão técnica, todos formados em suas respectivas áreas de atuação. 

mailto:tatianawmendes@gmail.com
http://www.adefdf.com/
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Por um outro lado, os resultados obtidos nas competições nacionais bem como o aumento da 

representatividade de esportes femininos no cenário mundial fizeram com que a equipe da ADEF/DF se 

tornasse não só competitiva como vislumbrasse uma posição de destaque no cenário nacional. 

Em 2021 a Associação, viu a necessidade de investir no esporte paralimpico e criou sua primeira 

equipe de Futebol de 5, para deficientes visuais. Além disso, tem termo de fomento preprado para criação da 

primeira escolinha do DF para cegos e totalmente gratuita.  

ADEF-DF já realizou convênio com o Ministério do Esporte, através de Lei de Incentivo ao esporte, 

com o projeto “Desenvolvimento do Futsal Feminino nas Categorias de Base” em 2017 e renovado para 

2019/2020, com aporte captado pela empresa Eletrobrás Furnas e Termo de Fomento com a Secretaria de 

Esportes do Distrito Federal em 2018 para a realização da Taça Brasil de Futsal Feminino conforme descrito 

abaixo: 

Projetos executados e captados pela ADEF/DF: 

 

Ano: 2017 

Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base  

Tipo de convênio: Lei de incentivo ao esporte 

EntidadeParceira: Eletrobras Furnas  

Entidade conveniada: Ministério do Esporte 

Período de Vigência: janeiro de 2017 a janeiro de 2018.  

Número de Beneficiados: 36 beneficiários direto. 

Atividade Desenvolvida: Treinamento e desenvolvimento social e esportivo de futsalfeminino para 

categorias de base sub 13, sub 15 e sub 17.  

Situação: Prestação de contas apresentada 

Número: 58701.006758\2014 

 

Ano: 2018 

Projeto: Taça Brasil de Futsal Feminino Sub 20  

Tipo de convênio: Termo de Fomento 

Entidade Parceira: Emenda Parlamentar (Deputado Júlio César)  

Entidade conveniada: Secretaria de Esportes 

Período de Vigência: 13 de novembro de 2018 a 19 de novembro de 2018.  

Número de Beneficiados: 210 pessoas diretamente e 1.500 indiretamente.  

Atividade Desenvolvida: Competição nacional de Futsal feminino Sub -20  

Situação: Prestação de contas apresentada 

Número: 00220/00004347/2018-00 
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Ano: 2019/2020 

Projeto: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas categorias de Base.  

Tipo de convênio: Lei de incentivo ao esporte. 

Entidade Parceira: Eletrobras Furnas. 

Entidade conveniada: Ministério da Cidadania . 

Período de Vigência: início em março de 2020.  

Número de Beneficiados: 36 beneficiários direto. 

Atividade Desenvolvida: Treinamento e desenvolvimento social e esportivo de futsal feminino para 

categorias de base, sub 15, sub 17 e Sub 20. 

Situação: Em período de prestação de contas. Número: 58000.115637/2017-36 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Não enxergando limites para o empoderamento, apoio ao desenvolvimento social e 
paradesporto da ADEF/DF 

Local de realização:  Ginásio de Esportes da APCEF, Ginásio de Esportes da Arena Guaraense e CIEF 

Período de execução: 02 de maio de 2022 a 02 de fevereiro de 2023  

Período de realização do Evento: 06 de maio de 2022 a 02 de fevereiro de 2023  

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

Previsão de Atendimento ao Público Alvo com taxa etária de cada categoria/modalidade: 
Crianças /Adolescentes: (Até 14 Anos) – Categoria Sub 15: Qnt 12 
Jovens (15 a 24 anos) – Categoria Sub 17 e Sub 20: Qnt 24 
Adultos (entre 25 a 59 anos) – (Atletas e Comissão Técnica): Qtd 34 
Paradesporto (Deficientes visuais de 15 a 40 anos): 24 

Previsão de beneficiários diretos: 98 

Previsão de público indireto: 294 

Valor Total do Projeto: R$ R$ 267.353,73 (Duzentos e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais 
e setenta e três centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 132.453,73 (Cento e trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três 
reais e setenta e três centavos). 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 
Não enxergando limites para o empoderamento, apoio ao desenvolvimento social e 

paradesporto da ADEF/DF. 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
Serão atendidos nesse projeto 98 beneficiários diretos, sendo:  
a) 70 atletas, divididos em 5 categorias: Sub 15, Sub 17, Sub 20, adulto e deficientes visuais; e  
b) 28 membros da comissão técnica. O projeto explicita alguns gastos que serão custeados pela 

entidade por dez meses, para que se mantenha a estrutura mínima, de equipes competitivas, em âmbito 
regional e nacional. 
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As equipes da ADEF-DF possuem um alto índice técnico profissional e investem no treinamento de 

seus atletas para bem representar a Capital em competições nacionais e regionais 

Os atletas treinam 05 vezes por semana nas dependências do CIEF, Ginásio da APCEF e Ginásio de 

Esportes da Arena Guaraense. 

 

2.3 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:  

O Apoio ao projeto “Não enxergando limites para o empoderamento, apoio ao desenvolvimento 

social e paradesporto da ADEF/DF”, é um projeto de excelência realizado há 11 anos na capital do país e já 

formou mais de 20 atletas que estão jogando em diversas equipes do país e no exterior, hoje conta ainda 

com mais 15 atletas com deficiência visual.  

A utilização de recursos provenientes da Lei nº 13.019/2014 se justifica na medida da clara 

dificuldade de se conseguir apoios para Futsal feminino e ao paradesportono Brasil tão importante para 

transformação e abertura de novas possibilidades para meninas e deficientes visuais do futsal do Distrito 

Federal nas categorias supracitadas. 

A ADEF-DF atende as prerrogativas necessárias para pleitear o recurso do fomento, ou SEJA, É UMA 

Entidade sem fins lucrativos, existente há 10 anos, com finalidade desportiva e reconhecida pela capacidade 

técnica-operativa para execução(Projetos: 2017, 2019 e 2020) do Desenvolvimento de Futsal Feminino nas 

Categorias de Base, em parceria com o Ministério do Esporte, agora Ministério da Cidadania,e aporte da 

empresa Eletrobrás Furnas; 2018 Termo de Fomento firmado com a secretaria de esportes, para realização 

da Taça Brasil de Futsal Feminino conforme comprovação anexada ao projeto e mantem seu estatuto em 

acordo com a legislação vigente para recebimento de recursos. 

Realizar o Desenvolvimento do Futsal Feminino e paralimpico no Distrito Federal atrairá as 

atenções da mídia para o trabalho local nas categorias e modalidades, ajudando no desenvolvimento na 

região e incentivando assim a criação de novos projetos no futsal feminino e Futebol de 5 e novas parcerias 

para os projetos já existentes. 

Nesse escopo, destaca-se que a ADEF-DF possui atletas e membros da comissão técnica que 

integram a seleção brasileira feminina de futsal e futebol de 5, assim como atletas premiados nas 

paraolimpiadas. O apoio ao desenvolvimento  contribuirá para a maior visibilidade das ações e poderá 

acarretar novasconvocações. 

Há mais de 10 anos a ADEF/DF trabalha com parcerias para utilização de espaços públicos e 

privados, onde se comprometem ao final de cada temporada doar os materiais não duráveis, como bolas, 

redes de gol, coletes e afins para entidades públicas parceiras, se comprometendo sempre a deixar os locais 

onde realiza suas atividades sempre em condições melhores do que encontrou. 

Os atletas da ADEF/DF em sua maioria são de classe baixa e/ou média de regiões com baixo 

desenvolvimento esportivo e social, como Paranoá, Ceilândia, Estrutural e Brazlândia, desta forma ajudaram 
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na melhora do desenvolvimento esportivo, social e cultural dos atletas, além de proporcionar as mesmas a 

oportunidade de serem atletas de nível de seleção brasileira. 

As atletas das categorias sub 15 e sub 17 estudam com bolsas de estudos em colégios conveniados 

ofertadas pela associação, e as atletas das categorias Sub 20 e Adulto com bolsas de estudo sem faculdades 

conveniadas a associação, assim como em estágios ofertados por empresas parceiras da ADEF-DF. 

Nesse sentido, o esporte é um meio de transformação social, proporcionando visibilidade à pessoa 

e destaque no mundo esportivo. Entretanto, a ADEF/DF se preocupa em propiciar acesso à educação por 

meio da oferta de bolsas de estudos, parcerias com estágios (como mencionado acima), visando que os 

atletas obtenham a qualificação acadêmica para que sejam atletas com formação. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL:  

A ADEF/DF pretende como objetivo geral, desenvolver o futsal para meninas e mulheres, assim 

como o futebol de 5 para deficientes visuais, visando revelar, preparar e formar os atletas para seguirem no 

esporte, e na vida, realizando este objetivo por meio do futsal, para ter um estilo de vida saudável dentro do 

rendimento do futsal, visando à formação de atletas para representar o DF e o Brasil, empoderando os 

referidos atletas e demonstrando que podem ser o que quiserem. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Oferecer uma estrutura que permita que as equipes de Brasília, participem das competições locais, 

regionais e nacionais, com igualdade de condições dos melhores clubes do país, promovendo e fomentando 

o Futsal sejam o feminino ou o para deficientes visuais, no Distrito Federal no intuito de atingir a maior 

quantidade de atletas envolvidos e modificando a realidade esportiva das atletas trazendo perspectivas 

decrescimento tática e técnico. 

 

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

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

cumprimento das Metas 

Proporcionar que os atletas 

envolvidos consigam uma 

evolução e/ou manutenção técnica 

no futsal e futebol de 5. 

Contratação de Profissionais 

capacitados. 

 

 

Relatório Técnico verificando a 

evolução e/ou manutenção. 

Contratação através de empresa para 

prestação de serviço. 

Ofertar materiais esportivos de 

qualidade para os atletas nas 

competições de rendimento 

Aquisição de todos os 

materiais esportivos 
Notas fiscais e fotos. 
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regionais e/ou nacionais. 

Contratação de um Coordenador 

Geral. 
Contratação por 10 meses 

Apresentação de comprovantes via 

MEI. 

Metas (Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição 

de cumprimento 

Participar de uma competição 

nacional e/ou regional em cada 

categoria (Sub 15, Sub 17, Sub 20, 

Adulto Feminino e Futebol de 5). 

Inscrição e resultado final 

das competições. 

Boletim oficial da entidade 

organizadora de futsal e/ou 

paradesporto e súmulas das partidas. 

Manter no quadro de 

beneficiários, 70 pessoas entre as 

categorias Sub 15, sub 17, sub 20, 

adulto e paradesporto. 

Relatório final dos 

beneficiários 

Comparação com relatório de 

beneficiários inicial, semestral e final. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: “Não enxergando limites para o empoderamento, apoio ao desenvolvimento 
social e paradesporto da ADEF/DF” 

Descrição/Etapa: Aquisição de Materiais 

Data do Evento: 02 de maio de 2022 a 02 de fevereiro de 
2023 

Turno: Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

06 de maio de 2022 a 02 de fevereiro de 
2023 

Turno: Vespertino 

Local: Ginásio de Esportes da APCEF, Ginásio de Esportes Arena Guaraense 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (X) Clube 

(X) Espaço Privado  
Qual? Ginásio de Esportes da APCEF  

(X) Outro  
Qual? Ginásio Arena Guaraense e 
CIEF 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 98 
Atletas: 70 
Comissão Técnica: 28 

Indiretos: 294                     Total: 392 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(X) Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 15 Feminino 

De segunda a Sexta/Matutino 
12 
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e Vespertino 

(X) Jovens (15 a 20 anos) Sub 17 Feminino 

De segunda a Sexta/Matutino 

e Vespertino 

12 

(X) Adultos (entre 20 anos e 59 anos) Sub 20 Adulto Feminino 

De segunda a Sexta 

/Vespertino 

49 

(...) Idosos (a partir de 60 anos) N/A N/A 

(X) Deficientes Visuais Adulto e Sub 20 

De segunda a Sexta /Vespertino 

 

25 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique (Site da ADEF/DF – www.adefdf.com) 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
As inscrições em todas as categorias serão gratuitas e os atletas selecionados participaram 

gratuitamente dos treinamentos.  

Serão atendidos nesse projeto 70 atletas, divididos em 5 categorias: Sub 15, Sub 17, Sub 20, adulto, 

deficientes visuais e 28 membros da comissão técnica. O projeto explicita alguns gastos que serão custeados 

pela entidade por dez meses, para que se mantenha a estrutura mínima, de equipes competitivas, em 

âmbito regional e nacional. 

As equipes da ADEF-DF possuem um alto índice técnico profissional e investem no treinamento de 

seus atletas para bem representar a Capital em competições nacionais e regionais. 

Os atletas treinam 5 vezes por semana nas dependências do CIEF, Ginásio da APCEF e Ginásio de 

Esportes da Arena Guaraense. (Conforme cronograma abaixo), com excessão dos atletas deficientes visuais, 

que treinarão três vezes por semana. 

Para o desenvolvimento deste projeto, a ADEF/DF mantém profissionais capacitados e experientes 

nas seguintes funções (Custeados pela Associação, não custeados por este termo de fomento); 

• 03 Treinadores de Futsal (Professor de Educação Física); 

• 01 Treinador de Futebol de 5 (Professor de Educação Física); 

• 02 Fisioterapeutas (Profissional formado na área); 

• 01 Preparador Físico (Profissional de Educação Física); 
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• 01 Preparador de Goleiras (Profissional de Educação Física); 

• 01 Médico (Profissional formado em medicina); 

• 01 Coordenador de Base (Profissional de Educação física ou profissional com especialização 

na área de Gestão); 

• 01 Coordenador Geral (Profissional de Educação física ou profissional com especialização na 

área de Gestão); 

• 01 Coordenador do Paradesporto.  

 

A prestação de contas como um processo de transparência de gestão é uma das premissas da 

associação, desta forma, o projeto mantêm uma Assessoria Contábil, responsável por toda a orientação no 

gasto dos recursos, bem como pela elaboração da prestação de contas (Custeados pela Associação, não 

custeados por este termo de fomento). 

A aplicação dos recursos que são captados de formas diversas envolve alguns campos, das quais se 

destacam: 

• O almoço antes dos treinamentos para as atletas conseguirem repor uma parte dos gastos 

energéticos que terão. (Custeados pela Associação, não custeados por este termo de fomento); 

Os demais investimentos incluídos neste termo como aquisição de materiais de treino, viagem e 

jogo, como bolas, agasalhos, bolsas de viagem, porta chuteiras, mochilas, uniformes de treinamento, 

uniforme de passeio, uniforme de jogo, estão descritos e detalhados em planilha abaixo e são parte direta 

deste termo de fomento. 

A Associação participará em 2022 nas principais competições nacionais do cenário brasileiro, 

buscando aumentar a visibilidade da equipe secretaria de esportes, além de disseminar o futsal feminino do 

DF e nacionalmente. Segue o calendário prévio de 2022. 

Serão realizadas avaliações esporádicas de atletas durante eventos da modalidade, realizadas em 

diversas regiões do Distrito Federal durante o ano de 2022, e caso ainda seja necessário realizar peneiras nas 

categorias dispostas nesse projeto ela acontecerá no ginásio da APCEF, e será divulgada nas redes sociais da 

ADEF/DF com antecedência.  

Todos os participantes de seletivas poderão optar (caso não passem no processo seletivo), pela 

escolinha das categorias. 

Período de execução do projeto: O projeto terá execução anual de 10 meses. Nos três meses finais 

da vigência deste projeto, a coordenação do mesmo elaborará a comprovação dos gastos para fins de 

fechamento docalendário. 

A compra de materiais será através de publicação de edital no site da ADEF/DF, www.adefdf.com, 

as propostas serão recebidas por e-mail e as empresas que enviarem as melhores propostas serão 

contratadas.  

http://www.adefdf.com/
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Ao final da execução será avaliado entidades sem fins lucrativos no DF, com maiores necessidades 

para doação dos materiais ao término do termo, a escolha da Associação Desportiva de Futsal do DF. 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO: A referida pesquisa será executada com tosos os beneficiários diretos.  

COVID 19: Todas as medidas de prevenção na Legislação Vigente serão cumpridas. 

 

EMPRESAS PARCEIRAS: 

ABO (Associação Brasileira de Odontologia) – Tratamento odontológico gratuito para todos os 

beneficiários; 

CEFES – Tramento fisioterápico gratuito para todos os beneficiários; 

APCEF/DF – Oferta de espaços de treinamento e academia para todos os beneficiários; 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA – Termo de Fomento 019915/2021 e 020034/2021, para oferta de 

materiais diversos a este Termo de Fomento, como lanches e psicologia.  

ELETROBRAS FURNAS – Verba incentivada através de Lei de Incentivo ao esporte, com verbas 

diversas desse Termo de Fomento, como auxílio para atletas e contratação de técnico e preparador físico.  

LOTERIAS CAIXA – Verba direta do Fundo de Apoio ao Paradesporto das Loterias CAIXA, deprojeto 

específico, apenas para os atletas do paradesporto, contemplando ações como auxílio atleta, materiais de 

proteção para deficientes visuais, melhoria do espaço de treinamento (pintura e reforma), hospedagem e 

alimentação em competições. Os itens utilizados neste recurso serão oferdados de acordo com a 

necessidade da equipe e obrigatoriamente NÃO PODERÃO SER OS MESMOS PAGOS POR ESTE TERMO. O 

valor será aportado em várias etapas de desembolso, somando o valor total de R$269.000,00. Vale ressantar 

que esta Associação, fará o apostilamento dos itens comprados com os recursos da caixa de acordo com o 

programa de desembolso durante a execução desse projeto.  

COMPETE BRASÍLIA - Apoio do Compete Brasília com passagens aéreas para eventos de 

participação da Associação.  

 

Será disponibilizado semanalmente após o início da execução através do link Google 

drive:https://drive.google.com/drive/folders/13Rh8GK3wd72QMdUlXnW6cU9YjDb3a9sI?usp=sharing, todas 

as fotos, fichas de inscrições de equipes e atletas, apresentação de comprovantes via MEI, relatório técnico 

verificando a evolução e/ou manutenção, comprovação de contratação através de empresa para prestação 

de serviço e notas fiscais e boletins técnicos, 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. 
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OBSERVAÇÕES FINAIS  

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ Nº 14.897.583/0001-00, 

DECLARA que não recebe recursos financeiros de outra entidade ou órgão para os mesmos itens na execução 

das ações apresentadas e especificadas na Proposta cadastrada, conforme previsto no Plano de Trabalho, 

evitando desta forma a sobreposição de recursos. 

Declaramos ainda, que a ADEF/DF se compromete em informar a cada dois meses as ações e itens 

adquiridos no projeto patrocinado pela Loterias CAIXA, comprovando a não sobreposição de recursos.  

 

INTERESSE PÚBLICO RECÍPROCO  

Os interesses recíprocos se referem a ações voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

com foco no exercício de uma cidadania ativa, com ênfase na população deficiente visual e mulheres em 

vulnerabilidade social, com interesse no desenvolvimento esportivo e social.  

 

2.7.1 Grade Horária  
Durante a pandemia os treinamentos presenciais, obedecerão às normas de combate ao COVID 19, 

descritos no decreto do Governo do Distrito Federal. As atividades esportivas e sociais da associação serão 

aplicadas nos horários descritos abaixo: 

 

Categoria: Sub 15 

Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta  

Horário do Almoço:12h00 

Horário: 13h00 as 14h00  

Local:  Ginário Arena Guaraense 

 

Categoria: Sub 17 

Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta  

Horário do Almoço: 12h30 

Horário: 14h00 as 15h00 

Local: Ginásio Arena Guaraense 

 

Categoria: Sub 20 

Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta  

Horário: 17h00 as 18h00 

Local: Ginásio da APCEF 
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Categoria: Adulto 

Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta  

Horário: 18h00 as 19h30 

Local: Ginásio da APCEF 

 

Categoria: Deficientes Visuais 

Dias de Treinamento: De Segunda a Sexta  

Horário: 18h00 as 20h00 

Local: CIEF 

 

ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade ao projeto de pessoas idosas e portadoras de deficiência não terá qualquer 

restrição no que diz respeito à participação como expectadores e atletas no futebol de 5, das atividades do 

projeto, pois todos os locais de treinamento e jogos deverão estar de acordo com o previsto no Artigo 16 do 

Decreto nº6180/2007. 

 

IDENTIDADE VISUAL  

Todo o material e uniformização a ser utilizado no projeto, que tenham a marca da SELDF, deverão 

respeitar o manual de identidade de Fomento ao Esporte, mantendo a marca da secretaria em todos os 

locais do evento. 

 

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 de 

Execução 

01 MEI Sim. Voluntário Não Remunerado 10h semanais 20h semanais 

 
 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

Oferecer uma estrutura que permita que as equipes de Brasília, participem das competições locais, 

regionais e nacionais, com igualdade de condições dos melhores clubes do país, promovendo e fomentando 

o Futsal sejam o feminino ou o para deficientes visuais, no Distrito Federal no intuito de atingir a maior 

quantidade de atletas envolvidos e modificando a realidade esportiva das atletas trazendo perspectivas de 

crescimento tática e técnico. 

É praticamente incalculável o benefício que o esporte proporciona à sociedade, pois o esporte 
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cumpre uma importante função de inclusão social, ao tirar crianças, adolescentes e jovens da ociosidade, 

prevenindo no combate às drogas e à violência e consequentemente contribuindo para a promoção da 

segurança pública, assim, esta parceria não só cumpre o seu objetivo de promover a prática da modalidade 

futsal, como também a fortalece culturalmente e cumpre seu papel social. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO  

 
APCEF/DF 

 

 
Arena Guaraense 
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CIEF 

 
2.10 CONTRAPARTIDA 

O projeto tem em seu quadro de beneficiários, deficientes visuais, atendendo a portaria nº 177 de 

novembro de 2020. 

1. Valores mensuráveis:  

A ADEF/DF oferecerá um minicurso online gratuito para OSC, sobre os sistemas da Lei de Incentivo ao 
Esporte e SICONV (Plataforma Mais Brasil). – Valor: R$ 3.000,00; 

 
Prestação de Serviço de Professor de Educação Física, com registro no CREF, responsável pelo 

treinamento técnico e tático de Futsal da equipe, corrigindo e aperfeiçoamento os atletas na busca dos 
melhores resultados. Contratado pelo regime CLT, com carga horária semanas de 24horas/semanais. – Valor: 
35.000,00; 

 
Fornecimento de Almoço para as categorias sub 15 e sub 17 (Arroz, feijão, salada, verdura e no 

mínimo uma opção de proteína) e suco para as atletas antes e/ou após o treinamento. Serão 36 almoços 
diários para atender 5 treinos semanais, totalizando 720 almoços. – Valor: R$ 79.000,00. 

 
A ADEF/DF oferecerá três visitas a escolas públicas do Distrito Federal, para ações sociais esportivas e 

educacionais, com o mínimo de 10 pessoas entre atletas e comissão técnica. Além da hora aula em atividade 
extra, a Associação terá um custo com as passagens dos participantes. Durante os encontros serão 
distribuídos brindes como garrafinhas de álcool em gel. – Valor: R$ 900,00; 

 
A Associação ofertará também no mínimo 5 bolsas de estudos em escolas particulares do DF para os 

beneficiários do projeto a escolha da Associação, preferencialmente crianças em vulnerabilidade, por dez 
meses. – Valor: 10.000,00; 

 
A ADEF/DF ofertará no mínimo 5 bolsas de estudos em faculdades particulares do DF para os 

beneficiários do projeto a escolha da Associação, preferencialmente jovens em vulnerabilidade por dez 
meses. – Valor: 7.000,00; 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Aquisição de Material  R$ 102.453,73 02/05/2022 02/05/2023 

Recursos Humanos R$ 30.000,00 02/05/2022 02/05/2023 

 

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. 
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§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 

limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 

objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  
(  X  ) Dou ciência do acima informado 
(  X  ) Não haverá pagamento em espécie 
(    ) 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 Aquisição de Material  maio de 2022 

Meta 2 2.2 Utilização do RH Maio/2022 

 

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) 

Oferta de minicurso 

gratuito para OSC, 

sobre os sistemas da 

Lei de Incentivo ao 

Esporte e SICONV 

(Plataforma Mais 

Brasil). 

Unidade 01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 ADEF/DF n/a n/a 

A Associação 
ofertará também no 
mínimo 5 bolsas de 

Unidade 05 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 ADEF/DF n/a n/a 
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estudos em escolas 
particulares do DF 
para os beneficiários 
do projeto a escolha 
da Associação, 
preferencialmente 
crianças em 
vulnerabilidade, por 
dez meses.  

A ADEF/DF 
ofertará no mínimo 5 
bolsas de estudos em 
faculdades particulares 
do DF para os 
beneficiários do 
projeto a escolha da 
Associação, 
preferencialmente 
crianças em 
vulnerabilidade, por 
dez meses.  

Unidade 05 R$ 700,00 R$ 7.000,00 ADEF/DF n/a n/a 

Três visitas a 
escolas públicas do 
Distrito Federal, para 
ações sociais 
esportivas e 
educacionais, com o 
mínimo de 10 pessoas 
da ADEF/DF entre 
atletas e comissão 
técnica. Além da hora 
aula em atividade 
extra, a Associação 
terá um custo com as 
passagens dos 
participantes. Durante 
os encontros serão 
distribuídos brindes 
como garrafinhas de 
álcool em gel.  

Unidade 03 R$ 300,00 R$ 900,00 ADEF/DF n/a n/a 

Prestação de Serviço 

de Professor de 

Educação Física, com 

registro no CREF, 

responsável pelo 

treinamento técnico e 

tático de Futsal da 

equipe, corrigindo e 

aperfeiçoamento os 

atletas na busca dos 

melhores resultados. 

Unidade 01 R$3.500,00 R$35.000,00 ADEF/DF n/a n/a 
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Contratado pelo 

regime CLT, com carga 

horária semanas de 

24horas/semanais. 

Fornecimento de 

Almoço para 

ascategorias sub 15 e 

sub 17 (Arroz, feijão, 

salada, verdura e no 

mínimo uma opção de 

proteína) e suco para 

as atletas antes e/ou 

após o treinamento. 

Serão 36 almoços 

diários para atender 5 

treinos semanais, 

totalizando 720 

almoços. Mensais. 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

720 

 

 

 

R$ 11,00 

 

 

 

R$ 79.000,00 

 

 

 

ADEF/DF 

 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 

 

R$ 134.900,00 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 (Aquisição de Material) 

Etapa 1.1 (Aquisição de Material) 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Serv
iço/Unidad
e) 

Quant Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

Justificativa 
para 
aquisição/locaçã
o e memória de 
cálculo 

 1.1.1 

AQUISIÇÃO DE 
MOLETOM – Agasalho 
completo, tipo 
moletom de algodão e 
poliéster, com fecho, 
com bolso, na blusa e 
na calça, com logo 
marca, para Atletas e 
Comissão Técnica. 
Quantidade 01 para 
cada membro, 
totalizando 98 
unidades. 

 Unidade  98  98 R$ 196,61 

 
 
 
 
R$ 
19.267,78 

Material 
Necessário 
para viagens e 
apresentação 
em 
competições 
e/ou 
treinamentos; 
Quantidade 01 
para cada 
membro, 
totalizando 98 
unidades. 
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 1.1.2 

AQUISIÇÃO DE 
UNIFORME DE 
PASSEIO – Conjunto de 
Uniforme de Passeio 
(Camisa e Short) blusa 
67% poliéster e 33% 
viscose, short 100% 
poliéster. Serão 
confeccionados 02 kits 
para cada 
atleta/comissão 
técnica, totalizando 
196 unidades. Serão 
confeccionados 02 kits 
para cada 
atleta/comissão 
técnica, totalizando 
196 unidades. 

 
 
 
 
Unid 

 
 
 
 
196 

 
 
 
 
196 

 
 
 
 
R$ 80,00 

 
 
 
 

R$ 
15.680,00 

Material 
Necessário 
para viagens e 
apresentação 
em 
competições 
e/ou 
treinamentos;  
Serão    
confeccionado
s 02 kits para 
cada 
atleta/comissã
o 

técnica, 
totalizando 
196 unidades. 

 
 
1.1.3 AQUISIÇÃO DE 

UNIFORME DE JOGO 
KIT 01 – Conjunto de 
Uniforme de Jogo 
(Camisa, Short e meião) 
blusa em dri-fit, short 
100% poliéster e meião 
profissional de algodão. 
Serão confeccionados 
01 uniforme escuro, um 
claro e um como 
terceiro uniformes 
completos para cada 
atleta, totalizando 189 
kits.  

 
 
Kit 

 
 
189 

 
 
189 

 
 
R$ 73,95 

 
 
R$ 
13.976,55 

Material 
Necessário para 
utilização em 
competições 
regionais e/ou 
nacionais; 
Serãoconfeccion
ados 01 
Uniformecompl
eto escuro , um 
uniformes 
completo claro 
e um uniforme 
completo como 
terceiro 
uniformes para 
cada atleta, 
totalizando 189 
kits. 

1.1.4 

AQUISIÇÃO DE 
UNIFORME DE JOGO 
COMISSÃO TÉCNICA –
blusa em dri-fit, short 
100% poliéster. Serão 
confeccionados 01 para 
cada membro da 
comissão técnica sendo 
uma camisa 
escura,outra camisa 
clara totalizando 56 
kits.  

 
 
Unid 

 
 
56 

 
 
56 

 
 
R$ 60,00 

 
 
R$ 3.360,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos, 
viagens e jogos 
regionais e 
nacionais; 
Quantidade 01 
camisa escura e 
uma clara para 
cada comissão 
técnica, 
totalizando 56 
unidades. 

1.1.5 
AQUISIÇÃO DE 
UNIFORME DE TREINO 
–Conjunto de Uniforme 

 
Kit 

 
392 

 
392 

 
R$ 73,95 

 
R$ 

28.988,40 

Material 
Necessário para 
treinamentos, 
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de Treino (Camisa, 
Short e meião) camisa 
em dri-fit, short 100% 
poliéster e meião 
profissional de algodão. 
Serão confeccionados 
03 kits para cada 
atleta/comissão 
técnica, totalizando 392 
unidades. 

viagens e jogos 
regionais e 
nacionais; 
Quantidade 04 
para cada      
atleta/comissão 
técnica, 
totalizando 392 
unidades. 

1.1.6 

AQUISIÇÃO DE 40 
BOLAS DE FUTSAL 
OFICIAL – (10 bolas por 
categoria) bola 
fabricada com a 
tecnologia Termotec, 
sem costuras de forma 
a evitar a absorção de 
umidade e melhorar a 
precisão dos lances, 
além da tecnologia 
Neogel para absorção 
dos impactos. 

 
 
 
 
 
 
Unid 

 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
R$ 200,00 

 
 
 
 
 
 
R$ 8.000,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos 
das quatro 
categorias (Sub 
15, Sub 17, Sub 
20 e Adulto), 
jogos regionais 
e nacionais; 
10 bolas por 
categoria. 
Exceto Futebol 
de 5, as bolas 
desta categoria 
são adquiradas 
pela ADEF/DF. 
As bolas de 
Guiso para 
deficientes 
visuais já foram 
adquiridas pela 
ADEF em 2022 

1.1.7 

AQUISIÇÃODE MEIA DE 
TREINO – Meia de 
treino para atividades 
na academia e meia 
soquete cano médio de 
passeio e apresentação, 
diversa de meião de 
treino especifica para 
esporte, dryone, 
tecnologia de rápida 
absorção e passagem 
do suor. Ajuste de 
tecnologia flot, 53% 
polipropileno, 23,73% 
elastano, 22,41% 
algodão, 18,43 elastano 
e 4,4% poliamida. Serão 
adquiridos04meias para 
cada atleta/comissão 
técnica, totalizando 392 
unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 15,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 5.880,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos, 
viagens e jogos 
regionais e 
nacionais; 
Quantidade 04 
para cada      
atleta/comissão 
técnica, 
totalizando 392 
unidades. Meia 
soquete cano 
médio, material 
diverso de 
meião de treino, 
especifico para 
esporte, 
utilizado no 
treino de 
academia, de 
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passeio e 
apresentação. 
OBS: Meiao é de 
cano longo, 
utilizado em 
jogos e alguns 
treinos em 
quadra, esta 
meia é de cano 
médio, utilizada 
em 
apresentação, 
viagem, 
academia e 
teino físico. 

1.1.8 

AQUISIÇÃO DE 
CANELEIRA – caneleira 
com Espuma de EVA 
ventilada e 
antibacteriana, cores 
diversas. Serão 
adquiridos01 par para 
cada atleta/comissão 
técnica, totalizando 70 
unidades. 

 
 
 
Par 

 
 
 
70 

 
 
 
70 

 
 
 
R$ 40,30 

 
 
 
R$ 2.821,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos, e 
jogos regionais 
e nacionais; 
Quantidade 01 
para cada      
atleta, 
totalizando 
70pares. 

1.1.9 

AQUISIÇÃO DE 
JOELHEIRA – Par de 
joelheira com cor 
específica de acordo 
com o uniforme de 
jogo. Composição em 
tecido 83% poliéster, 
17% elastadieno, 
composição interna em 
EVA. Tamanhos P e M. 
Serão confeccionados 4 
pares para cada 
goleiras, sendo quadro 
cores para cada e sendo 
8 goleiros, totalizando 
32 pares. 

 
 
 
Par 

 
 
 
32 

 
 
 
32 

 
 
 
R$ 80,00 

 
 
 
R$ 2.560,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos, e 
jogos regionais 
e nacionais; 
Serão 
confeccionados 
4 pares para 
cada goleiras, 
sendo quadro 
cores para cada 
e sendo 8 
goleiros, 
totalizando 32 
pares. 
 
Material 
utilizado apenas 
para os goleiros. 

1.1.1
0 

AQUISIÇÃO DE 
COTOVELEIRA – Par de 
cotoveleira com cor 
específica de acordo 
com o uniforme de 
jogo. Composição em 
tecido 83% poliéster, 
17% elastadieno, 
composição interna em 

 
 
 
Par 

 
 
 
32 

 
 
 
32 

 
 
 
R$ 60,00 

 
 
 
R$ 1.920,00 

Material 
Necessário para 
treinamentos, e 
jogos regionais 
e nacionais; 
Serão 
confeccionados 
4 pares para 
cada goleiras, 
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EVA. Tamanhos P e M. 
Serão confeccionados 4 
pares para cada 
goleiras, sendo quadro 
cores para cada e sendo 
8 goleiros, totalizando 
32 pares. 

sendo quadro 
cores para cada 
e sendo 8 
goleiros, 
totalizando 32 
pares. 
Material 
utilizado apenas 
para os goleiros.  

Valor Total da Meta 1    R$ 102.453,73 

Meta 2 (RH) 

Etapa 2.1 (RH) 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Serv
iço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 
cálculo 

 2.1.1 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EFETUADO 
POR 
MICROEMPREENDEDO
R INDIVIDUAL (MEI) - 
no DF, para mão de 
obra de profissional do 
esporte (Coordenador  
Geral de execução) 
para 
acompanhamento 
treinos de Futsal e 
Futebol de 5, durante 
10 meses, com 
pagamento de R$ 
3.000,00 ao mês. 
Totalizando 01 
profissional. Com carga 
horária de 20 horas 
semanal. Formação em 
graduação em 
educação física e pós 
e/ou mestrado em 
área de gestão. 

 
 
 
Mes 

 
10  

 
 
 
10 

 
 
R$ 
3.000,00 

 
 
R$ 
30.000,00 

Profissional 
necessário para 
o 
acompanhame
nto do projeto 
e fiscalização 
para 
cumprimento 
total das metas 
e etapas, 
execução e 
relatório de 
prestação de 
contas. 
Profissional 
também 
resposável pela 
compra de 
materiais e 
manutenção 
do projeto, 
além de 
interlocução 
com a SELDF. 
Com carga 
horária de 20 
horas semanal. 
Formação em 
graduação em 
educação física 
e pós e/ou 
mestrado em 
área de gestão. 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 30.000,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 132.453,73 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal oferecerá a Secretaria de Esportes as seguintes 

contrapartidas sociais e devisibilidade: 

Visita da equipe de futsal feminino da ADEF/DF a dois centros olímpicos (a escolha e marcação da secretaria) 

com a presença de membros da comissão técnica; 

Duas Palestras para professores dos centros olímpicos (a escolha e marcação da secretaria) com a presença 

de membrosdacomissãotécnica; 

EspaçoexclusivonoginásioparaalunosdasvilasolímpicasduranteoseventosdaAssociação (Máximo 100 

pessoas). 

Será divulgado no site da entidade o instrumento daparceria. 

Espaço para inclusão da logo marca da Secretaria nos uniformes de treino em todas as categorias da 

Associação. 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banner ou outra forma similar 

confeccionadas pela Associação. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado R$ 132.453,73 

2 Institucional – ADEF-DF R$ 134.900,00 

Total R$ 267.353,73 

 

Brasília, 29 de abril de 2022 

 

__________________________________ 
Geovana Rodrigues oliveira 
Presidente da ADEF/APCEF 

Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal. 
(61) 98224-2213 

 


