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PLANO DE TRABALHO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV 

Nome Fantasia: IMV 

CNPJ: 10.550.936/0001-40 Endereço:CNN 02 Bloco B Sala 107 

Complemento: Bairro/Cidade:Ceilândia-DF CEP:72.220-502 

Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 61 98124-1621 Telefone: (DDD) 

E-mail:institutomoverdavida@gmail.com Site/Redes Sociais: institutimoverdavida.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior 

CPF: 490.765.901-68 RG/ Órgão Expedidor: SSP/DF 

Endereço do Dirigente:  QNL 02 Conjunto A Casa 14 CEP: 72.155-201 Telefone do Dirigente: 98532-1230 

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 

RG: 1.159.159SSP/DF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 490.765.901-68 

Telefone Fixo: 61 98532-1230 Telefone Celular: 61 98532-1230 

E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
O Instituto Mover da Vida – IMV, fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 17/12/2008 é uma entidade 

jurídica sem fins lucrativos, constituído por um grupo de amigos sonhadores que se reuniram para promover e ajudar 
comunidades carentes. Ao longo do tempo, os sonhos foram virando realidade, e felizmente, o instituto encontrou instituições 
públicas e privadas para ajudar na realização dos trabalhados sociais e gratuitos fornecidos aos que freqüentam as dependências 
e/ou projetos sociais desenvolvidos pelo IMV. O IMV é caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza 
filantrópica e assistencial, observa o princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar 
as pessoas e os grupos de pessoas menos favorecidas, assistindo a coletividade, de maneira desinteressada, oferecendo 
oportunidades, meios e condições para o aperfeiçoamento humano, enaltecendo o mérito da inteligência e da virtude e pugnando 
pela liberdade e fraternidade, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação e preservação do meio ambiente e 
seus recursos naturais, associado à atividades e palestras sobre cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao 
comportamento para sanar dúvidas das crianças, adolescentes, jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de 
Fraternidade e Solidariedade, o Instituto Mover da Vida – IMV, em parceria com outras Organizações Civis do Distrito Federal, 
orgulha-se de ter realizado, até o momento, três das nove Olimpíadas de Ceilândia, que são: 
 
7ª Olimpíadas de Ceilândia – 2018; 
8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019; 
9ª Olimpíadas de Ceilândia – 2020, 
 
 
Vamos, agora, conhecer um pouco dos projetos executados e captados pelo IMV, durante a realização de cada Olímpiada de 
Ceilândia. Pois bem: 
 
Na 7ª Olimpíada de Ceilândia – 2018, atende-se aos seguintes quesitos: 
 

PROJETO – 7ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 27/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 25 de agosto de 2018 a 09 de outubro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 3120 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATLETISMO, BOCHA PARALÍMPICA, FUTEVÔLEI, FUTSAL, FUT 7 
SOCIETY, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, VOLEIBOL                                                

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00002762/2018-11 

 
Na 8ª Olimpíadas de Ceilândia – 2019, atende-se aos seguintes quesitos: 

 

PROJETO – 8ª OLIMPIADA DE CEILÂNDIA – ANO 2019 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento n° 03/2019 
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ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia - LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 03 de maio a 19junho de 2019 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 2500 atletas de todas as idades  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Atletismo, Basquete, Judô, Bocha Paralímpica, Damas, Dominó, 
Encerramento, Futevôlei, FUTSAL, Fut 7 Society, Handebol, Karatê, Xadrez, 
Voleibol, Tênis de Mesa, Natação, Queimada. 

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00001276/2019-66 

 
O IMV realizou, ainda, o Projeto Maravilha Social Mil Gols de Inclusão em 2018, que atendeu aos seguintes quesitos: 
 

PROJETO – MARAVILHA SOCIAL MIL GOLS DE INCLUSÃO – ANO 2018 

TIPO DE CONVÊNIO Termo de Fomento 47/2018 

ENTIDADE PARCEIRA Liga Poliesportiva Cultura de Ceilândia – LIPOCC 

ENTIDADE CONVENIADA Secretaria de Esportes do Distrito Federal 

PERÍODO DE VIGÊNCIA de outubro de 2018 a 19 de dezembro de 2018 

NÚMERO DE BENEFICIADOS 300 crianças diretamente 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA Futebol  

SITUAÇÃO Prestação de Contas Apresentada 

PROCESSO NÚMERO 00220-00004288/2018-61 

 
Esse projeto teve como momentos de mais relevâncias, dentre outros: 
 
a) A visita do ex. Jogador Profissional Tulio Maravilha em visita aos 3 Núcleos; 
b) Distribuição de 6.800 lanches para todos os 3 núcleos três vezes por semana durante a vigência do termo de fomento; 
c) Todos os atletas ganharam Chuteira, Meião, Camisa, Boné, squeeze, Bolsa. 
d) Material esportivo para realização de todas as atividades implementadas pelos professores. 
e) Contratação de1 coordenador Geral, 3 professores de Educação Física e três monitores sendo 1 professor de Educação 
Física e 1 monitor para cada núcleo 
f) Núcleo 1 - Campo de Futebol Society Sintético do Bairro Sol Nascente, em Ceilândia – DF, situado na: SH Sol Nascente, 
128 A, Conjunto H, Núcleo 2 -Campo de Futebol Society Condomínio Prive Ceilândia DF posteriormente substituído pelo campo 
Sintético situado na EQNM 23/25 Área Especial Ceilândia Norte uma vez que o campo do Condomínio Prive devido ao período 
chuvoso ficou impossível para a prática do futebol. Núcleo 3 -Campo de Futebol Society Sintético da M Norte localizado na EQNM 
36/38 - Área Especial cada núcleo teve 100 crianças em situação de vulnerabilidade. 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: 12ª Copa Minas de Futebol Amador 

Local de realização: Campo Sintético da Quadra 14 área Especial ao lado do Sobradinho Shopping Sobradinho - DF 

Período de execução: 28/05/2022 a 11/06/2022  

Período de realização do Evento: 28/05/2022 a 11/06/2022  

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

Previsão de beneficiários diretos: 264 (240 atletas e 24 membros da comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 2000 

Valor Total do Projeto: R$ 45.624,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavo) 

Valor Total do Termo de Fomento R$ 45.624,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavo) 

 
2.1 OBJETO DA PARCERIA 
 
Realização da “12ª Copa Minas de Futebol Amador.” 
 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

As finais da 12ª Copa Minas de Futebol Amadora acontecerá de 28/05/2022 a 11/06/2022 e será realizada na Cidade 
de Sobradinho-DF, uma vez que a COPA MINAS de Futebol Amador de Sobradinho -DF, já é realizada há mais de onze anos e 
é sem dúvida alguma,o campeonato amador mais aguardado pelos atletas e equipes de Sobradinho – DF, e sempre acontece 
no início do ano, pois vem equipes de praticamente todas as cidades do DF e entorno participar da mesma. Sendo que a 
participação na competição é livre para qualquer equipe que tenha interesse e atenda as exigências técnicas e legais inerentes 
a competição, os jogos da competição são realizados no campo sintético da Quadra 14 ao lado do Sobradinho Shopping 
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Sobradinho-DF, na 12ª edição terá a participação de 24 equipes na categoria Principal Masculino e 08 equipes na categoria 
Veterano, totalizando 32 equipes em duas Categorias e tem a previsão de participação de mais de 880 (oitocentos e oitenta) 
atletas. Já nas Finais da 12ª Copa Minas de Futebol Amador, serão 8 equipes, sendo 4 na categoria principal e 4 na categoria 
veterano, contando com a participação de 240 atletas e 24 membros da comissão técnica. 
 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 
A constituição Brasileira de 1988 prevê no art. 6º:  
 

São direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o laser, a segurança, a 
previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

 
A lei orgânica do distrito Federal prevê: 
 

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar praticas 
desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, 
promoção social, integração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão. 

 
 

Considerando que o lazer é direito previsto pela constituição e levando em consideração a cultura nacional da paixão 
pelo futebol, este projeto é voltado para a qualidade de vida, lazer e bem estar físico e psicológico dos participantes, além de 
desenvolvimento local da cidade na prática esportiva, além disso, reforça o esporte na cidade de Sobradinho que é referência 
de Futebol Amador no Distrito Federal.  

Dessa forma é relevante o desenvolvimento desse projeto, fomentado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito 
Federal e que certamente oportunizará à comunidade de Sobradinho a participação nas competições amadoras. Atualmente, de 
acordo com a CODEPLAN, a Região Administrativa possui 68.500 habitantes. Desse total, 49% está na faixa etária de 25 a 59 
anos. As crianças de zero a 14 anos representam 18% e os idosos 18%. Os que possuem nível superior completo e incompleto 
representam 18% e 10%, respectivamente. As atividades são predominantemente no Comércio, 34%, Administração Pública, 
24% e Serviços Gerais, 11% e Construção Civil representa 4%.  

Dentro desta perspectiva a 12ª Copa Minas de Futebol Amador visa promover a prática do esporte amadorem 
Sobradinho, ajudando na socialização e integração dos jovens acima de 16 anos e Adultos de todas as idades, nas categorias 
Femininas e Masculinas adulto e Masculino Veterano, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 
Promovendo uma disputa saudável entre as equipes contribuindo assim para que as distintas classes sociais possam se interagir 
através do Esporte, sempre pautado pelo respeito às diferenças, ajudando assim a construir a cada dia uma sociedade mais 
justa, solidária e igualitária, estando em conformidade com os interesses da Secretaria de Esportes do DF.  
 
2.4 OBJETIVO GERAL: 
 
Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial o Futebol de Campo, por meio das Finais da 12ª Copa Minas de 
Futebol amador, na cidade de Sobradinho- DF, com  8 equipes, sendo 4 na categoria principal e 4 na categoria veterano,  para 
todas as faixas etárias adultas na categoria Masculino. 
 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão no esporte; 

• Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos favorecidas; 

• Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo sadio);  

• Proporcionar oportunidades de vivência de eventos e competições esportivas. 
 
2.5METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

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

Contratação de equipe de RH e arbitragem 
para a realização das finais da 12ª Copa 
Minas 2022 

RH e arbitragem Registros fotográficos 
Nota Fiscal 
Sumulas 

Premiar os 1º, 2º e 3º colocados  com 
medalhas e troféus. 

Medalhas e troféus Relatório de premiação. 
Notas fiscais 
Fotos 

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

Proporcionar estrutura de qualidade para 
240 atletas que participaram das finais da 
12ª Copa Minas. 

Inscrições e estrutura Inscrições 
Fotos  
Sumulas  
Nota Fiscal 
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Oferecer às equipes inscritas, uma 
competição organizada, com a realização 
dos 6 jogos previstos em duas categorias. 

Quantidade de jogos realizados. Súmulas das competições 
Fotos 

 
 
2.6CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 
 

Nome do Evento: Realização das Finais da “12ª Copa Minas de Futebol Amador” 

Descrição/Etapa: CAMPEOANTO DE FUTEBOL DE CAMPO 

Data do Evento: 28/05/2022 a 11/06/2022 Turno: Matutino / Vespertino/noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

28/05/2022 a 11/06/2022 Turno: Matutino / Vespertino/noturno 

Local: Campo Sintético da Quadra 14 área Especial ao lado do Sobradinho Shopping Sobradinho - DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual? 

( x) Outro  
Qual? Campo Sintético 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 264 
Atletas: 240 
Comissão Técnica: 24 Indiretos: 2.000             Total: 2.264 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) --------- ------ 

(X) Jovens (15 a 24 anos) Categoria/Principal/Veterano 
28/05/2022 a 11/06/2022 
Matutino/Vespertino/Noturno 

264 
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Categoria/Principal/Veterano 

28/05/2022 a 11/06/2022 
Matutino/Vespertino/Noturno 

(x) Idosos (a partir de 60 anos) Categoria/Principal/Veterano 
28/05/2022 a 11/06/2022 
Matutino/Vespertino/Noturno 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras 
de necessidades especiais (limitação física, 
mental, sensorial ou múltipla - inseridas na 
distribuição acima) 

 -------- 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)’ 
 

As finais da 12ª Copa Minas de Futebol Amador teve seu início no dia 28 de maio de 2022 conforme tabela que segue, 
e suas finais  acontecerá entre os dias 28/05/2022 a 11/06/2022, no Campo Sintético da Quadra 14, Área Especial, ao lado do 
Sobradinho Shopping Sobradinho – DF, aos sábados e domingos pela manhã, tarde e noite, com a participação de 8 equipes 
divididas em duas categorias 4 equipes Masculino Principal, 4 Masculino Veterano. 
 

 
FORMA DE DISPUTA DAS FINAIS DA 12ª COPA MINAS CATEGORIA PRINCIPAL. 

 
Na SEMI FINAL, as 4 equipes, vencedoras de seus confrontos se enfrentam em jogo único, sem vantagem para 

nenhuma equipe, sendo que os confrontos serão definidos de acordo com a classificação de cada equipe no Geral, durante toda 
a competição. 

 (1º x 4º - 2º x 3º) 
 
 
Na fase FINAL, as duas equipes vencedoras dos seus confrontos, se enfrentam em jogo único, sem vantagem para 

nenhuma equipe, não haverá disputa de terceiro lugar, sendo que o Terceiro colocado será a equipe melhor colocada na 
classificação Geral durante toda a competição, dentre as duas eliminadas. 

 
TABELA FINAIS 12ª COPA MINAS 2022 CATEGORIA PRINCIPAL 

 
 

SEMI FINAL 

JG DATA HORA MANDANTE GOLS  GOLS VISITANTE 

61 04-06-SAB 18:30 1º    4º 

62 04-06-SAB 20:00 2º    3º 

 
 

FINAL 

JG DATA HORA MANDANTE GOLS  GOLS VISITANTE 

63 11-06-SAB 18:00      

 
FORMA DE DISPUTA DA 12ª COPA MINAS CATEGORIA VETERANO. 

FORMA DE DISPUTA. 
 

Na SEMI FINAL, as duas equipes que se classificar em seus respectivos grupos se enfrentam em jogo único, 1º de A x 
2º de B e 1º de B x 2º de A, sendo que os dois vencedores farão a grande final. 

Em nenhuma fase da competição haverá vantagem de empate. 
 
Na FINAL, as duas equipes vencedoras de seus confrontos, farão a final da competição em jogo único, não haverá 

disputa de terceiro lugar 
 

TABELA FINAIS 12ª COPA MINAS 2022 CATEGORIA VETERANO 
 

SEMI FINAL 

JG DATA HORA MANDANTE GOLS  GOLS VISITANTE 

19 28-06-SAB 16:30 1ºA    2ºB 

20 28-06-SAB 18:00 1ºB    2ºA 

 
FINAL 

JG DATA HORA MANDANTE GOLS  GOLS VISITANTE 

21 11-06-SAB 16:30      

 
. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 
COORDENAÇÃO GERAL  
Coordenação Geral responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas as suas etapas para que ele se efetive 
conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de 
todas as etapas do projeto. É quem direcionara a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizara o cronograma 
das ações, definira e acompanhara toda a estratégia de comunicação, auxiliara o coordenador de competição na seleção dos 
escritos não será exigida formação acadêmica uma vez que somente se faz necessário o conhecimento especifica das diretrizes 
da competição e demais regras do campeonato de futebol amador com carga horária de 40 horas semanais. 
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AXILIAR ADMINISTRATIVO 
Auxiliar administrativo profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto que 
envolvem o planejamento e controle administrativo do projeto, auxiliar o Coordenador Geral na prestação de contas não será 
exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 8 horas diárias.  
 
STAFF 
Contratação de serviço de dois STAFFs para os jogos – pessoa que irá auxiliar os coordenadores e a arbitragem, equipe 
especializada em eventos esportivos para Equipe de apoio aos jogos, que atenderão às demandas ordenadas pelo 
coordenador geral, com a carga horária de 8hs diária 
 
EQUIPE DE ARBITRAGEM 
 
Equipe de arbitragem para apitar os jogos da Semi Final e final da competição sendo 03 jogos na categoria principal e 03 jogos 
na categoria Veterano, contendo 1(um) árbitro principal e 2 (dois) Auxiliares e um mesário. 
 

Para permitir o acompanhamento da execução das Finais da 12ª COPA MINAS 2022 a OSC disponibilizará através do 
link https://drive.google.com/drive/folders/1IHjSThaAEZ4j_hxUa5K2F63FpmX7l6py?usp=sharing do Google Drive onde 
semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

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

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos advindos do Termo de 
Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação 
 
2.7.1Equipe 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 

01 
Profissional 
autônomo  

não ---- ---- 
8hs diárias 

Auxiliar 
administrativo 

01 
Profissional 
autônomo  

não ---- ---- 
8hs diárias 

 
2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
 
✓ Fortalecimento da modalidade, que haja interação entre os participantes das três categorias, comissão técnica e 
comunidade em geral. 
✓ Atingir a maior quantidade possível de atletas participantes das finais; 
 
✓ Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos na competição trazendo perspectivas de crescimento tático 
e técnico; 
✓ Oferecer a Cidade de Sobradinho – DF uma experiência esportiva organizada, como um meio de transformação 
social e de lazer, uma vez que o futebol e uma paixão Nacional.  
 
2.9 CROQUI DO EVENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 CONTRAPARTIDA 
 
Não se aplica 
 
 
3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 
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Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Fomentar a prática esportiva e de lazer aos atletas praticantes de 
Futebol Amador, nas categorias masculino, veterano e feminino. 

R$ 1.125,00 28/05/2022  11/06/2022 

Premiar com medalhas todos os participantes e com troféus, a 
equipe vencedora de cada categoria. 

R$ 30.369,50 28/05/2022  11/06/2022 

Atingir 100% dos atletas previstos (528) para participarem das 
competições. 

R$ 2.343,10 28/05/2022  11/06/2022 

Oferecer às equipes inscritas, uma competição organizada, com a 
realização dos 37 jogos previstos. 

R$ 11.786,50 28/05/2022  11/06/2022 

 
 
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: 
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 Divulgação 

Maio de 2022 Meta 2 2.1 Aquisição de material  

Meta 3 3.1 Equipe de RH  

Meta 4 4.1 Serviços  

 
 
5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA) 
 
O Instituto Mover da Vida ATESTA que até o presente momento, contará apenas com os recursos financeiro do Termo de 
Fomento. 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 
 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Fomentar a prática esportiva e de lazer aos atletas praticantes de Futebol Amador, nas categorias masculino, veterano e feminino. 

Etapa 1.1 Divulgação 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/ 

Serviço/Unida
de) 

Quant Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 1.1.1 

Aquisição de 2 Banners em Lona Tamanho 3 
metros de largura por 1 metro de altura – Colorido 
e 1 Banner em Lona com ilhós de 3,00 de largura 
por 2,50 metros de altura. com a logo de todas as 
equipes do Instituto e da Secretaria de Esportes e 
Lazer do Distrito Federal 

Unid. 03 03 R$ 375,00  R$ 1.125,00 

Aquisição de 03 Banners 
para ser utilizado no local 
onde acontecera a 
competição 
 03 x 375,00= 1.125,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 1.125,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 1.125,00 

Meta 2 Premiar com medalhas todos os participantes e com troféus, a equipe vencedora de cada categoria. 

Etapa 2.1 Aquisição de materiais 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.1.1 

Aquisição de medalha exclusiva 6 cm Espessura 
4mm fita personalizada 3cm largura 2 faces 
personalizadas frente da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo verso da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo sem adesivo sem resinas 
coloridas metal zamak com metalização ouro, prata 
e bronze ou todas envelhecidas fica a escolha 

Unid. 160 160 R$ 17,00 R$ 2.720,00 

Aquisição de 160 medalhas 
para ser entregue aos 
campeões e vice de cada 
categoria sendo 80 
medalhas par aa categoria 
principal e 80 medalhas 
para  
160x17,00=2.720,00 
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2.1.2 

Aquisição de troféu 2304-11 cm, 2305-104 cm, 
2306-97 cm, 2307-79 cm, de altura, troféus com 
base de cor preta, com 23 cm de diâmetro e 19 cm 
de altura, acima convexo dourado, meia bola na cor 
ouro velho e uma meia bola dourada, convexo 
dourada, taça na cor ouro velho com alças e tampa 
dourada, medindo 40 cm de largura a partir das 
alças, estatueta gigante intercambiável, 
confeccionada em polimetro 

Unid. 06 06 R$ 345,00  R$ 2.070,00 

Aquisição de 06 Troféus 
para ser entregue para as 
equipes campeãs, Vice 
Campeãs e Terceira 
colocada de cada categoria 
sendo 03 troféus para o 
principal e três troféus para 
a categoria veterano 
6x345,00= 2.070,00 

2.1.3 

Aquisição de troféu de Goleiro menos vazado feito 
em resina modelada a mão, envolvendo pintura 
ouro velho Base em MDF com pintura preto 
laqueado Acabamento em acrílico espelhado prata 
em frente a base Adesivo personalizado de alta 
colagem com impressão digital aproximadamente 
19CM altura 

Unid. 02 02 R$ 98,33 R$ 196,66 

Aquisição de 02Troféus de 
Goleiro menos vazado para 
ser entregue aos Goleiros 
menos vazado de cada 
categoria sendo 1 troféu 
para categoria adulto 
masculino Principal e 01 
troféu para veterano. 
2x 98,33= 196,66 

2.1.4 

Aquisição de troféu de artilheiro em formato de 
Chuteira com travas feita em resina modelada a 
mão, envolvendo pintura bronze velho cano 
niquelado cromado revestido por vinil escovado 
dourado Base em MDF com pintura preto laqueado 
Acabamento em acrílico espelhado prata em frente 
a base Adesivo personalizado de alta colagem com 
impressão digital aproximadamente 19CM altura 

Unid. 02 02 R$ 95,42  R$ 190,84 

Aquisição de 02 Troféus de 
artilheiro de cada categoria 
sendo 1 troféu para 
categoria adulto masculino 
Principal e 01 troféu para 
veterano.  
3x 95,42 = 190,84 

2.1.5 

Bolas Futebol de Campo oficial, bola oficial das 
federações estaduais de futebol de campo, 
fabricada em PU High, possui reforço termo fusion. 
Sua câmara de ar em látex e o miolo removível. A 
Bola de futebol de campo, origem nacional gomos: 
6material: PU High Solid construção: Híbrida 
(Costurada + termo fusion)  

Unid. 24 24 R$ 323,00 R$ 7.752,00 

Aquisição de 24 bolas de 
futebol de campo 
profissional para ser 
utilizada pela organização 
durante a execução da 
competição  
24X323,00= 7.752,00 

2.1.6 

Bomba de ar para encher bola dupla ação Pressão 
máxima: 1 bar tecnologia: double action tamanho 
único 
dimensões do produto em cm: 21 cm de altura peso 
aproximado: 80 g 
 

Unidade 10 10 R$ 40,00 R$ 400,00 

Aquisição de 10 Bombas de 
encher bola para ser 
utilizada pela organização 
durante a execução da 
competição  
10x40,00=400,00 
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2.1.7 

Kits de Conjuntos de uniformes com 25 kits, 
camisa em dryfit de alta qualidade, com proteção 
ultra violeta, etiqueta termo transfer, modelagem 
anatômica, acabamento de arte em alta definição. 
sublimada com símbolo bordado, calção dry-ice 
sublimado e bordado e meião profissional de 
algodão com símbolo.  

Kit 8 8 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 

Aquisição de 8 kits conjunto 
de uniforme para ser 
entregue aos campeão, 
vice Campeão, 3º colocado 
e 4º colocado de cada 
categoria sendo 04 kit para 
categoria principal e 04 kit 
para categoria veterano. 
8x2.000,00=16.000,00  

2.1.8 
Bolsa Para Massagista Finta + Isopor + Garrafa 
Comprimento x Largura x Altura: 37 cm x 18 cm x 
25 cm Peso 1.3 g, Dimensões 21 × 45 × 32 cm 

Unidade 8 8 R$ 130,00 R$ 1.040,00  

Aquisição de 08 bolsas de 
massagem para ser entregue 
para as equipes durante a 
competição. 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 30.369,50 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 30.369,50 

Meta 3 Atingir 100% dos atletas previstos (528) para participarem das competições. 

Etapa 3.1 Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.1.1 

Coordenação Geral 01 profissional responsável por 
coordenar todos os aspectos do projeto em todas  
as suas etapas para que ele se efetive conforme o 
planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a entrega 
dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem 
direcionara a escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, organizara o 
cronograma das ações, definira e acompanhara 
toda a estratégia de comunicação, auxiliara o 
coordenador de competição na seleção dos 
escritos não será exigida formação acadêmica uma 
vez que somente se faz necessário o conhecimento 
específico das diretrizes da competição e demais 
regras do campeonato de futebol amador com 
carga horária 8hs diárias  

Diária  10 10 

 R$                         

127,80  

 R$                   

1.278,00  

Contratação de 01 
coordenador Geral com 10 
diárias para trabalhar em 
todos os aspectos do 
projeto e em todas as suas 
etapas durante toda sua 
execução  
10x127,80=1.278,00 
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3.1.2 

Auxiliar administrativo profissional responsável 
pelo gerenciamento de todas as demandas 
administrativas e financeiras do projeto que 
envolvem o planejamento e controle administrativo 
do projeto, contratação de fornecedores e serviços, 
organização do cronograma de pagamento 
acompanhamento da inserção de pagamento e 
auxiliar o Coordenador Geral na prestação de 
contas não será exigida formação acadêmica e terá 
uma carga horária de 8 horas diárias.  

 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

10 

 R$                         

106,51  

 R$                   

1.065,10  

Contratação de 01 auxiliar 
administrativo com 16 
diárias para cuidar da parte 
administrativa do projeto 
auxiliar o coordenador geral 
na prestação de contas.  
10x 106,51= 1.065,10 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 2.343,10 

VALOR DA META 3 R$ 2.343,10 

Meta 4 Oferecer às equipes inscritas, uma competição organizada, com a realização dos 24 jogos previstos. 

Etapa 4.1 Serviços 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total Valor Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

4.1.1 

Contratação Equipe de arbitragem (contendo 1 
árbitro principal, 2 árbitros auxiliares, 1 mesário) 
para todas as categorias que aconteceram na 
competição 

Jogo 06 06 

 R$                         

350,00  

 R$                   

2.100,00  

Serviço de 06 jogos de 
equipe de arbitragem para 
apitar todos os jogos da 
Semi final e final da 
categoria Principal e 
veterano 
6x350,00,00=2.100,00 

4.1.2 

Contratação de serviço de 4 STAFFs para os jogos 
– pessoa que irá auxiliar os coordenadores e a 
arbitragem, equipe especializada em eventos 
esportivos para Equipe de apoio aos jogos, que 
atenderão às demandas ordenadas pelo 
coordenador geral, com a carga horaria de 8hs 
diária 

Diária 3 12 

 R$                         

140,00  

 R$                   

1.680,00  

Contratação de 03 diárias 
de staff que auxiliarem em 
todos os aspectos nas Semi 
Final da Competição e nas 
finais no campo Sintético da 
Quadra 14, Área Especial, 
ao lado do Sobradinho 
Shopping Sobradinho – DF 
Sendo 
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- 04 Staff para o dia semi 
final da categoria principal 
com 01 diária. 
- 04 Staff para o dia semi 
final da categoria Veterano 
com 01 diária  
04 Staff nos jogos das finais 
das categorias principal e 
Veterano. 
12x140=1.680,00 

4.1.3 

Contratação de serviços de 01 Diretor de 
Arbitragem pessoa responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas 
especificamente esportivas do projeto que 
envolvem o planejamento, controle organização do 
cronograma dos jogos, acompanhamento e 
organização da escala dos árbitros não será 
exigido formação acadêmica uma vez que este 
profissional se faz necessário o conhecimento 
específico das diretrizes do Instituto Mover da Vida 
e das regras do campeonato amador com a carga 
horária de 8horas diárias 

Diárias  01 03 

 R$                         

155,00  

 R$                       

465,00  

Serviço de um diretor de 
arbitragem com03 diárias  
que fará a escala dos 
árbitros e receberá as 
sumulas dos jogos para 
serem inseridas na 
prestação de contas do 
projeto sendo. 
3X155,00= 465,00 

4.1.4 

Locação de 04 Tendas, montagem e manutenção 
de tendas tipo pirâmide, em estrutura de alumínio 
fechada (8mx8m), de lona branca de PVC de alta 
tenacidade com propriedades antichama, antimofo 
e proteção contra raio para o evento de abertura do 
projeto. 

Diária 02 08 

 R$                         

405,50  

 R$                   

3.244,00  

Locação de uma diária de 
08 tendas para atender as 
demandas dos jogos das 
finais da competição 
8x 405,50= 3.244,00– Dia 
06/06/2022 e 11/06/2022 

4.1.5 

Serviço de Locação de 01 ambulância tipo “D” com 
tripulação - UTE móvel: Ambulância equipada de 
acordo com as normas da vigilância sanitária, 
(conforme portaria MS nº 2.048/02). Descrição da 
tripulação: 01 enfermeiro/técnico de 
médico/enfermagem e um motorista/socorrista 8hs 
diária  
 

Diária  02 02 

 R$                     

1.500,00  

 R$                   

3.000,00  

Locação de 02 diaria de 
ambulância para transporte 
de pacientes durante a 
realização dos jogos  finais 
da competição  
02x1.500,00=3.000,00 –  
Dia 06/06/2022 e 
11/06/2022 
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4.1.6 

Serviço de Locação de 01 Sistema de som de pequeno 
porte com 2 caixas de som ativa um par de microfone 
sem fio e demais equipamentos necessários para 
atender às especificações do evento e um profissional 
capacitado para operacionalizar os equipamentos 

 

Diária  03 03 

 R$                         

432,50  

 R$                   

1.297,50  

Locação de Sonorização 
para a narração das semin 
finais, finais e solenidade 
de premiação – Dias 
28/05/2022,  06/06/2022, 
11/06/2022  

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 11.786,50  

VALOR DA META 4 R$ 11.786,50  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 45.624,10 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação acontecerá pelas redes sociais, banners, Site Institucional e mídia especializada antes do início da competição e 
durante toda competição, bem como haverá a identificação física no local do evento. 

 
 
7. Previsão de Receitas  
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Eduardo Pedrosa R$ 45.624,10 

Total  R$ 45.624,10 

 
 
Brasília,19 de maio de 2022 
 
 
 


