PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: INSTITUTO AJUDAR NÃO DÓI
Nome Fantasia: TURMA DOS RATOS
CNPJ:07.433.452/0001-06

Endereço: QD 108 CONJ 01

Complemento: 09

Bairro/Cidade: RECANTO DAS EMAS

CEP:72601401

Telefone: (61)991764681

Telefone: (61) 984525323

Telefone: (DDD)

Site/Redes
Sociais:https://www.instagram.com/turmadosrat
os/
Responsável da OSC (Dirigente): ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA
E-mail:ajudevctambem@gmail.com

CPF: 72940638187

RG:2301912

Endereço do Dirigente: QD 108 CONJ 01 LOTE
09

CEP: 72601401

Órgãos Expedidor: SSP/DF
Telefone do Dirigente (61) 991764681

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rosilene Oliveira da Silva
Função na parceria: Acompanhamento da proposta de trabalho
RG: 2.301.912

Órgão Expedidor: SSP/DF

Telefone Fixo:

CPF: 729.406.381.87

Telefone Celular: 61 99176-4681

E-Mail do Responsável: ajudevctambem@gmail.com

HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Instituto Ajudar Não Dói, inscrito no CNPJ nº 07.433.452/0001-06, desde sua fundação em 07 de junho de 2005,
vem, junto a população do Distrito Federal, ofertando e desenvolvendo atividades ligadas à assistência social, ao
esporte e à cultura, atendendo e beneficiando a comunidade em geral por meio de doações de mantimentos,
erealizando atividades esportivas e culturais.
O Instituto realizou ações sociais de interação com a comunidade oferecendo atendimento na área de lazer, saúde,
esporte, beleza e atividades culturais, com objetivo de democratizar o acesso e interação a serviços e atividades de
descontração e prevenção, sempre com foco as atividades esportivas, promovendo e contribuindo na elevação da
autoestima, saúde física e mental, interação social, prevenção da saúde entre outros benefícios que a prática da
atividade física trás ao ser humano de forma geral a comunidade. Com ações esportivas e culturaisvoltadas para
Adultos, jovens e a crianças, a partir de 04 anos de idade, e às famílias em situação de vulnerabilidade realizando
entrega de cestas básicas e cobertores, e em atendimento às necessidades da pandemia causada devido ao Covid19,
iniciamos a entrega de marmitas às famílias.
O Instituto vem realizando diversas ações, e elencamos as destaques:
●

2020 - Circuito Ratos de Areia, vôlei de praia, futevôlei, evento realizado nos naipes masculino e feminino, nos
dias 28 e 19 de novembro, 06 de dezembro de 2020, evento competitivo com premiação em troféu para os 03
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(três) primeiros colocados.
o Local: Recanto das Emas - Quadra 105
o Público atendido: 60 atletas
●

2020 - Festival de queimada, torneio realizado no dia 06 (seis) de dezembro nos naipes masculino com 06
equipes e feminino 06 equipes sendo cada equipe com 15 atletas, com premiação em troféu e medalha para os
03 (três) primeiros colocados.
o Local: Recanto das Emas - Centro de Ensino Fundamental 106
o Público atendido: 180 atletas

●

2019 - DF Open Vôlei Indoor, (vôlei de quadra), realizado em 03 (três) etapas sendo cada etapa em cidades
diferentes, de cunho competitivo beneficiando atletas de nível nacional, local e entorno em todas as etapas no
naipe masculino 12 equipes e feminino 12 equipes podendo inscrever e participar 15 atletas por equipes com
premiação em medalha e troféu.
o Local: Taguatinga - Colégio e Faculdade Projeção, Samambaia - COPSAM, Ceilândia - Escola Park
o Público atendido: 360 atletas em cada etapa

●

2019 - Rei e rainha do futsal, evento competitivo realizado nos naipes masculino com 08 equipes e feminino 08
equipes cada equipe contendo 10 atletas, a premiação em troféu e medalha para os 03 (três) primeiros
colocados, destacando o (a) melhor atleta do torneio com premiação em mine troféu.
o Local: Recanto das Emas - Céu das Artes
o Público atendido: 160 atletas inscritos.

●

2019 - Goalball, modalidade esportiva voltada para deficientes visuais, evento competitivo nos naipes
masculino com 06 equipes e feminino com 06 equipes cada equipe composta por em média 06 a 08 atletas
,com participação de equipes local e nacional, com premiação em medalha e troféu.
o Local: Recanto das Emas - Ginásio Tatuzão Qd 300
o Público atendido: média de 70/80 atletas

●

2019 - Outubro Rosa, campanha realizada com intuito de informar e incentivar mulheres quanto a importância
da prevenção e combate ao câncer entre mulheres com distribuição de flyer, postagem em redes sociais e
aulão de ginástica motivando a prática da atividade física com atendimentos na área da saúde (aferição de
pressão, glicemia e palestra relacionada ao tema).
o Local: Recanto das Emas - Avenida Principal
o Público atendido: média de 50/100

●

2019 - 18 de Maio, campanha realizada em combate à violência e exploração sexual de crianças e jovens, com
atividades desenvolvidas durante a semana em escolas levando informação (onde e como denunciar, órgãos
responsáveis) distribuição de flyer, postagem em redes sociais e no final da semana evento com oferta de corte
de cabelo, pintura em tela, apresentação de dança, algodão doce, pula-pula e tenda com atendimento a
informação e dúvidas. Esclarecimentos sobre o tema.
o Local: Recanto das Emas - Centro de Ensino 113 e Céu das Artes
o Público atendido: média 300 beneficiários

●

2019 - Ruas de Lazer, com inclusão social, disponibilizando atividades esportivas em forma de lazer, desfile
inclusivo voltado a pessoas com deficiência, atividades interativa para as crianças e jovens (aulão de dança,
pula-pula entre outros atrativos).
o Local: Recanto das Emas
o Público atendido: média de 200 beneficiários

●
●
●

Ações Anuais
Entregar de Brinquedos no Dia das Crianças, ações realizadas por meio de campanha arrecadando brinquedos
junto aos empresários e em parceria com outras instituições.
Distribuição de cesta Básica e presentes no Natal (Natal solidário), ação realizada em parceria com empresários
local e órgãos e entidades governamentais e não governamentais.
Doação de sangue ao Hemocentro (Hemocentro e Você Salvando Vidas), campanha realizada com a finalidade
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de contribuir com banco de sangue do DF no período da pandemia.
Projetos Contínuos
● Projeto contínuo – Aulas de voleibol feminino e masculino adulto 02 (duas) vezes na semana, promovendo
conhecimento na modalidade, com 38 inscritos/matriculados promovendo a interação entre pessoas,
desenvolvimento psicomotor, saúde física e mental entre outros benefícios e participação em competições.
● Projeto contínuo – Atividades Física Orientada (AFO) com 20 matriculados com oferta de aula 02 (duas) vezes
na semana contribuindo na interação entre pessoas, desenvolvimento psicomotor, saúde física e mental
promovendo a qualidade de vida.
● Encontro com palestras realizadas por profissionais de segmentos da área da saúde da mulher, violência contra
a mulher, autoestima entre outros assuntos que venha contribuir para o crescimento e empoderamento da
mulher.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Corrida e Caminhada Elas Podem
Local de realização: Recanto das Emas
Período de execução:

20 de setembro a 20 de outubro de 2021

Período de realização do Evento:

09 de outubro de 2021

20 de setembro a 20 de outubro de 2021
Período de realização das Ações
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: (X) participação ( ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 1000
Previsão de público indireto: 0
Valor Total do Projeto: R$ 79.739,03 (setecentos nove mil setecentos e três centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 79.739,03 (setecentos nove mil setecentos e três centavos)

OBJETO DA PARCERIA
Realizar a Corrida e Caminhada Elas Podem
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O Instituto Ajudar Não Doí busca através de seus projetos, promover a melhoria da qualidade de vida
e do bem-estar, em especial, dos moradores do Recanto das Emas. Nessa proposta, prevemos a realização de
uma corrida de rua com distância de 3km e uma caminhada com 2km que será realizada no Recanto das
Emas. A mobilização e divulgação do evento têm como objetivo alcançar o público feminino, pois o projeto
titulado como “Corrida e Caminhada Elas Podem” busca promover e valorizar a prática esportiva de
mulheres moradoras do Recanto das Emas. O evento acontecerá na rua de Ligação da Avenida Recanto das
Emas com a Avenida Monjolo, prevendo um público direto de 900 (novecentos participantes), onde todas
receberão brindes e premiações por participação. Para realização da proposta faz-se necessário a
contratação de recursos humanos para organizar e executar o evento, pois pelo fato do evento ter duração
de 1 (um) dia, há necessidade de um planejamento e organização bem estruturado, para que as metas sejam
alcançadas. Outra necessidade é a instalação da estrutura física, pois se tratando de um evento de rua. Dessa
forma, faz-se necessário a contratação desses serviços. Por fim, o projeto busca outras fontes de recursos
nas empresas da cidade e parceiros do instituto, para que possamos ampliar a divulgação e atendimento no
evento com confecção de banner de divulgação; dar suporte logístico no evento, e garantir a prevenção
contra a nova corona vírus com a confecção e distribuição de máscaras, disponibilização de álcool em gel e
água para os participantes.
JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
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Contextualizando, a história da corrida tem sua origem na pré-história. Os primeiros relatos
de corridas de rua vêm da Inglaterra, no século XVIII. Em seguida, a atividade expandiu-se para outros países
da Europa e para os Estados Unidos. A Maratona surgiu de forma muito curiosa. Segundo a lenda, em 490
a.C., um soldado teria corrido 40 quilômetros com o objetivo de chegar a Atenas para dar a notícia da vitória
dos gregos sobre os persas na Batalha de Maratona.
Apesar de não existir provas desse fato, foi ele que impulsionou a maratona que conhecemos hoje
com a distância oficial de 42.195m, trata-se de uma das mais longas, difíceis e desgastantes provas do
atletismo, considerada uma modalidade olímpica desde a primeira edição dos Jogos, em Atenas 1896. Com o
sucesso nas Olimpíadas, a atividade ganhou um grande impulso. No entanto, foi somente a partir da década
de 1970 que milhares de pessoas começaram a correr nas ruas, nas praias e nos parques pelo mundo afora.
Atualmente, a Federação Internacional das Associações de Atletismo (IAAF) define distâncias oficiais que
variam de 5 km a 10 km.
Dentro desse contexto, o Instituto Ajudar Não Dói encontra no esporte uma importante ferramenta
social para promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento integral do ser humano, visando
aproximar pessoas e fazer com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente, para que
possam obter resultados mais expressivos na sua vida como um todo.
O esporte no Brasil vem recentemente recebendo apoio dos órgãos públicos, que estão investindo
diretamente no esporte e criando leis que incentivam e facilitam o investimento em entidades desportivas,
que repassarão os investimentos recebidos para a melhoria do esporte. Existem como exemplos a Lei
10.264/01 e a Lei 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte), alterada pela Lei 11.472/2007.
Com o incentivo, espera-se que o esporte, assim como a qualidade de vida dos moradores das
comunidades diretamente envolvidas evolua, pois, á pratica de atividade física e ou esportiva regular
contribui na promoção da saúde mental (melhora da ansiedade, stress, depressão) e física (fortalece os
músculos, melhora cardiovascular, circulação sanguínea, disposição); relaciona-se melhor com a sociedade e
conseqüentemente uma melhor qualidade de vida no contexto geral.
O projeto também irá auxiliar a Secretaria de Esportes a alcançar objetivos traçados no Plano
Plurianual de 2020-2023. A Lei nº 6.490 de 29 de janeiro de 2020, que institui Programas Temáticos a cada
Secretaria, apresentou ao esporte o desafio de fomento ao esporte e lazer sob o programa temático: 6206,
objetivando o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a
promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das
atividades esportivas e de lazer.
Sua realização alcançará os seguintes indicadores de impacto da PPA:
●
●

2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER
4090 - APOIO A EVENTOS

Dessa forma, o IAND se propõe, juntamente com o apoio da Secretaria de Esportes do Distrito
Federal, garantir e promover a inclusão social de mulheres, jovens e adultos através de ações sociais que
alcancem a missão de ambos os entes e tornar assim o Distrito Federal um lugar melhor para se viver.
Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:
Art. 254. É dever de o Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e nãoformais, como incentivo a educação, promoção social, integração sócia cultural e preservação da
saúde física e mental do cidadão.
E ainda, na Lei nº 5.649/2016, que cria o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Distrito Federal Boleiros e dá outras providências, vejamos:
Art. 1º.Fica criado o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Distrito Federal Boleiros, com o objetivo de fomentar e apoiar o desenvolvimento do esporte amador.
Art. 2º Para os fins desta Lei, integram o esporte amador as ligas ou as associações
das seguintes modalidades, praticadas em qualquer região administrativa do Distrito Federal:
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I - futebol de campo, praticado em campo de terra, grama sintética ou grama natural no
Distrito Federal;

OBJETIVO GERAL:
Realização a Corrida e Caminhada Elas Podem
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.
3.
4.

Realizar a corrida e caminhada Elas Podem! Com maior participação do público feminino
Garantir a premiação, através de medalhas para todos os participantes diretos
Incentivar a prática de atividade física, uma vez que a corrida pode ser praticada ao ar livre
Proporcionar entretenimento de qualidade aos moradores de nossa cidade
METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/
CUMPRIMENTO DASMETAS
Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Fomentar a prática de corrida e
caminhada para os moradores do
Recado das Emas.

Camisetas, Máscaras, água, kits
lanche, designer gráfico,

- Registros fotográficos
- Notas fiscais

UTE móvel, brigadista,
seguranças, auxiliares, fotógrafo,
Proporcionar estrutura de
qualidade para realização da
corrida e caminhada.

alambrado, gerador de energia,
tenda, banheiros químicos,

-Fotos
-Notas Fiscais.

tablado, Box trux, som,
termômetro, cronômetro,

Realizar gestão administrativa e
Financeira do projeto.
Metas (Quantitativas)

Contratação de gestão
administrativa e Financeira do
projeto
Indicador

-Fichas de inscrições
- Fotos
Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Realizar a premiação com
medalha 800, para todos os
participantes.

Medalhas

Atingir o número de 70% de
inscritos da previsão de
beneficiários diretos.

Inscrição, Banner

- Fotos
-Notas Fiscais.

- Nota fiscal
- Registros fotográficos

CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
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Nome do Evento:

Corrida e Caminhada Elas Podem!

Descrição/Etapa:

Realização da Corrida e Caminhada Elas Podem!

Data do Evento:

08 de outubro de 2021

Turno:

Matutino

Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):

20 de setembro a 20 outubro de 2021

Turno:

Matutino / Vespertino

Local:

Recanto das Emas, Quadra 206 - Centro urbano- (referencia: Rua do Fórum do Recanto )
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
(...) Ginásio
(...) Clube
Disponíveis:
(X) Outro
(...) Espaço Privado
Qual? Rua de Ligação das avenidas:
Qual?
Recanto das Emas e Monjolo.
Quantidade de participantes neste evento
Indiretos: 0

Diretos: 1000

Total: 1000

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(...) Nacional
Faixa etária
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos)
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)
(X ) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla inseridas na distribuição acima)

CategoriaModalidade/Data/Turno

Qtd.

Adulto/feminino; 01/08/2021;
matutino/vespertino

350

Adulto/feminino; 01/08/2021;
matutino/vespertino

450
200

Inscrição dos participantes
(X) Escolas
(X) Em centros comunitários
(..) Na sede da entidade proponente
(..) Na sede de entidades parceiras
(..) Pela internet. Criação de site próprio com banco de dados
(..) Outros. Especifique

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Na metodologia do projeto levamos em consideração o atual cenário pandêmico que vivemos, dessa
forma prevemos a realização de um único dia de evento, realização em local aberto (rua), público reduzido e
percurso da corrida e da caminhada também reduzido. Tendo em vista que maioria dos participantes já
tenha tomando primeira tose da vacinado e para colaborar com a prevenção ou propagação Corona Vírus
será disponibilizado álcool em gel e será aferida a temperatura dos participantes no acolhimento, área do
evento (cercado em alambrando). Todos os participantes deverão usar as máscaras em todas as etapas do
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projeto, sendo apenas permitido o não uso da máscara, na área de largada e execução da corrida. Ao longo
do percurso serão 03 (três) pontos de apoio ao participante, no primeiro e segundo ponto de apoio serão 5
colaboradores em cada, e no último ponto 5 colaboradores tendo em vista que a necessidade será maior
nesse ponto, pois o mesmo já estará com necessidade maior de hidratação, os mesmos terão também a
função de direcionar e sinalizar os participantes na realização do percurso. No evento teremos locais e
etapas distantes umas das outras.
A acolhida
Os participantes deverão realizar suas inscrições, antecipadamente, de forma presencial no local
indicado (escola ou centro comunitário) pela instituição responsável do evento. No dia do evento no
acolhimento, os participantes ao entrar na área do evento (cercado em alambrando) será aferida sua
temperatura e disponibilização do álcool em gel nas mãos terão 04 (quatro) bases (tendas), em cada base 04
colaboradores, a fim de evitar aglomeração serão atendidos por numeração de acordo com sua inscrição,
realizada antes do dia do evento.
 1º bases (tendas) atenderam os beneficiários do número 1 aos 200
 2º bases (tendas) atenderam os beneficiários do número 201 aos 400
 3º bases (tendas) atenderam os beneficiários do número 401 aos 600
 4º bases (tendas) atenderam os beneficiários do número 625 aos 825
Nestas bases, as atividades realizadas serão: Conferir as inscrições entregar 01 (uma) camiseta de
identificação, a mesma terá a logomarca da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, o nome do
evento “Corrida e Caminhada Elas Podem!” e a instituição responsável pela realização do evento na face da
frente, os parceiros serão apresentados na face das costas bem como o nome da Secretaria de Esportes e
Lazer; numeração do beneficiário corredor e 01 (uma) máscara.
Após a acolhida os participantes serão direcionados para o local de alongamento e aquecimento, que
será conduzido por 02 professores de educação física, 3 staffs para auxiliar na organização e distanciamentos
doas participantes será divido 2 grupos, corrida e caminhada.
Alongamento e Aquecimento
O Momento de alongamento e aquecimento será realizado no campo sintético que fica localizado ao
lado do Fórum do Recanto das Emas. Teremos uma estrutura de palco com som de longo alcance para
condução deste momento de preparação física. Vale ressaltar, que teremos momentos diferentes o primeiro
grupo alongamento e aquecimento após este, os participantes serão direcionados para o posto de largada da
corrida e logo o segundo grupo parte para o alongamento e aquecimento, posterior serão direcionados para
o posto de largada para a caminhada.
Largada para Corrida
Para a largada da corrida, teremos um local reservado na rua de ligação da Avenida Recanto das
Emas com a Avenida Monjolo, a não utilização de máscara só será permitida no momento de realização do
percurso, entendendo que é um momento de concentração, poucas conversas e que os participantes sairão
a executar esporte de alta performance e com necessidade de respiração eficaz. Ao longo do percurso terá
apoiadores realizando a sinalização e distribuição de água para os participantes.
Chegada da Corrida
O local de chegada será o mesmo de largada, com a mesma estrutura. Neste momento, o
participante ao cruzarem a linha de chegada receberá medalha de participação e retirada do kit lanche na
arena do evento.
Largada para caminhada
Após a largada da corrida, os participantes da caminhada serão direcionados para o local de largada,
espaço reservado na rua de ligação da Avenida Recanto das Emas com a Avenida Monjolo, neste local, no
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momento da largada da caminhada será obrigatório a utilização de máscara e a não utilização só será
permitida no momento de realização do percurso, entendendo que é um momento de concentração, poucas
conversas. Ao longo do percurso terá apoiadores realizando a sinalização e distribuição de água para os
participantes
Chegada da Caminhada
O local de chegada será o mesmo de largada, com a mesma estrutura. Neste momento, os
participantes ao finalizar o percurso receberam 01 (uma) medalha de participação e retirada do kit lanche na
arena do evento.
Desaquecimento e relaxamento muscular
Findado a corrida e a caminhada, os participantes serão direcionados novamente ao campo sintético
para serem orientados na realização do desaquecimento e relaxamento muscular. Esse momento será
orientado por profissionais utilizando e finalizando o evento com sorteio de brindes.
Apoio e Patrocinadores
O evento conta com apoio de patrocinadores que irão desenvolver atividades de atendimento ao
público participante no evento, entre eles alguns com ajuda de custo para custear materiais administrativos
(caneta, resma de papel, pranchetas, etc). São eles
* Logtel Internet: serviço de fornecimento de um ponto de Internet;
* OAB Atendimento jurídico;
* Administração Regional Recanto Alvará;
* Subway Sorteio de Lanche;
* Veja Clínica de Olhos ( Exame oftalmológico);
* Mulheres Divas ( sorteio de produtos de Cabelo e sobrancelha Artística);
* Laboratório Pertencer ( Aferição de pressão, Glicemia e bioimpedância);
* Lá Casa do Açaí ( sorteio de Açaí);
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 41.913, DE 19 DE MARÇO DE
2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único.
J) Competições esportivas profissionais:
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste Decreto.
2. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de público.
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, exceto para os
atletas
durante o treinamento e as competições.
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do sítio:
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plano-deContinge%CC%82nciaV.6..pdf.
5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos locais de
competição e treinamento.
6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser
afastados.
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes do uso.
8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários.
9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado.
10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara.
11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das
competições.
12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades
necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais identificados dentro da área de competição.
13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou comprovada
infecção pelo novo coronavírus.
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14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas de
segurança específico, de acordo com as características de cada competição esportivo respeitado os protocolos gerais e
específicos estabelecidos neste Decreto

2.7.1 Equipe de 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

Qnt.

Forma de
contrataçã
o do RH

Coordenador Geral

01

MEI

NÃO

****

****

80h

Coordenador do evento

01

MEI

NÃO

****

****

80h

Auxiliar Administrativo

01

MEI

NÃO

****

****

80h

Serviços de contabilidade

01

CNPJ

NÃO

****

****

80h

Função

BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

●
●
●
●

Proporcionado evento de lazer que contribuiu para o melhor desenvolvimento humano
Promover a utilização de espaços públicos para prática de esporte.
Resgate da prática de atividade física ao ar livre
Proporcionar a comunidade do Recanto das Emas, uma experiência organizada, incentivado as mulheres
de todas as idades.
CROQUI DO EVENTO

CONTRAPARTIDA
Não há contrapartida
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Valor

Duração
Início

Término
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Aquisição de material

R$ 34.370,24

20/09/2021

20/10/2021

Contratação de serviços

R$ 28.214,06

07/09/2021

09/10/2021

Recursos Humanos

R$ 17.154,73

20/09/2021

20/10/2021

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à
entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário
que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo;
locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto
(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do
quantitativo a ser adquirido. Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03
meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no
parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC
definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu
personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para
serviços acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados
por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto
bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie,
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:
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
4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Meta

Etapa/Fase

Especificação

Mês

Meta 1

1.1

Aquisição de material

Setembro/outubro

Meta 2

2.1

Contratação de serviço

Setembro/outubro

Meta 3

3.1

Contratação da equipe técnica do Projeto

Setembro/outubro
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada

Unid.

Logtel Internet:
fornecimento de um
ponto de Internet

****

OAB Atendimento
jurídico;

****

Sabway Sorteio de
Lanche para o público
participante no evento
Veja Clínica de Olhos
ajuda de custo na
compra de kits de
materiais
administrativos

Unid

Unid

Quant.

****

****
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05

Valor
Unitário

****

****

13,00

R$ 50,00

Receita

Despesa

(O item
contratado irá
gerar receita?
Indicar valor)

(Se o item
contratado gerar
receita indicar o
item em que o
recurso será
utilizado)

Não

****

Não

****

R$ 130,00

Empresa
Privada
Sabway

Não

****

R$ 250,00

Empresa
Privada Veja
Clinica de
Olhos

Não

****

Não

****

Não

****

Não

****

Valor Total

****

****

Fonte de Custeio

****

****

Mulheres Divas sorteio
de produtos de Cabelo

****

****

****

****

****

Laboratório Pertencer
atendimento ao público
participante com
Aferição de pressão,
Glicemia e
bioimpedância

****

****

****

****

****

Lá Casa do Açaí, sorteio
de Açaí para o público
participante no evento

****

****

****

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE
FOMENTO

****

****

R$ 380,00
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5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Realizar corrida de rua e caminhada para um público de 200 pessoas
Etapa 1.1Aquisição de material
Unidade
de
Medida
Valor
Valor
ITEM
Descrição Detalhada
(Diária/
Quant
Total
Unitário
Total
Mês/Mts
/Serviço/
Unidade)
Camisetas, confecção
malha fria na cor branca,
tamanhos m/g/gg/xxg,
R$
gola em viés meia manga,
1.1.1
Unidade
850
850
R$ 23,50 19.975,0
gravação frente verso
0
conforme a arte oferecida
pela coordenação do
evento

1.1.2

Camisa, material malha
piquêmarcerizada, 100%
algodão, tipo manga, tipo
colarinho gola polo,
tamanho p ao gg.

1.1.3

Máscarasde tecido dupla,
na cor, personalizada com
a logo da semed, proteção
para o rosto de algodão e
elastano:
lavável
e
reutilizável, composto de
tecido tricoline com 97%
Unidade
de algodão e 03% de
elastano.
tipo
de
agarramento
elástico.
tamanho da máscara 11cm
altura e 22 cm de largura
(p). Atendendo as regras
do ministério da saúde.

1.1.4

Medalha fundida em liga
metálica de zamak fundida
em liga metálica de zamak,
com tamanho 90mm e
centro liso com 60mmde
diâmetro com um ramo
lateral e detalhes

Unidade

Unidade

28

850

850

28

850

850

R$ 31,83

R$ 3,75

R$ 8,63

Justificativa para
aquisição/locação e
memória de cálculo

Camisetas
confeccionadas
necessária para
identificar todos os
participantes do
evento. Será 1
camiseta para cada
beneficiário

R$
891,24

Necessário para
identificação da
equipe de trabalho no
evento, será 1
camiseta para cada
colaborador.

R$
3.187,50

Cada participante
receberá uma
máscara para
utilização durante o
período do evento.

R$
7.335,50

Medalhas serão
entregues para os
participantes direto
inscritos no evento.

12

texturizado, suporte para
fita com 2.5cm de largura a
medalha vem com fita
personalizada com 2.5cm
de largura

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Confecção de 02 Banners
em lona vinilica com
dimensão de 2x4m, com
8m cada banner, em
Metro
16
impressão colorida em
uma face, com
acabamento em ilhós em
toda lateral e reforçado
com cordão interno
Confecção de 01 Banner
em lona vinilica com
dimensão de 30mx1, com
impressão colorida em
30
uma
face,
com Metro
acabamento em ilhós em
toda lateral e reforçado
com cordão interno, para
box trux de largada.
Confecção de 06
Bannerem lona vinilica 2mt
x 50cm, com impressão
colorida em uma face, com
Metro
6
acabamento em ilhós em
toda lateral e reforçado
com cordão interno
exposto nas tendas de
acolhimento.
Cronômetro para controle
das atividades Especificações Técnicas:
Medidas: 7,5cm x 5cm x
2cm, Cronometra
Unidade
2
progressivamente (Horas /
minutos / segundos /
milésimos), Possui alarme,
relógio e calendário,
Marca, dia, mês e ano.
Termômetro clínico, ajuste
digital, infravermelho,
tipo* temperatura
Unidade 5
corporal,componentes c/
alarmes, medição à
distância, embalagem de

16

30

6

2

5

R$ 44,00

R$
704,00

Referência a material
necessário para
divulgação do evento,
1banner exposto no
box truss para painel
de fotos, 1 exposto
no local de
alongamento e
aquecimento

Referência a material
necessário para
divulgação do evento
exposto box truss de
R$
largada, 1x30mx1 =
R$ 44,30 1.329,00
30

R$ 44,30

R$
265,80

R$ 28,60 R$ 57,20

R$
125,00

R$
625,00

Referência a material,
utilizado na
identificação de
4tendas de retirada
dos kits de corrida, 1
identificação de
entrega de kit lanche
e 1entrega de
medalha
Material de apoio aos
professores
necessário para
cronometrar,
importante para
formatação da
corrida e caminhada
Teremos 2 unidades,
uma para cada
profissional.
Equipamento
necessário para
aferição de
temperatura dos
participantes no dia
do evento
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parede, gabinete plástico
c/ visor digital
Valor total da Meta 1 R$ 34.370,24
Meta 2 Serviços
Etapa 2.1 Contratação de serviço
ITEM
Descrição Detalhada

Unidade
de Medida
(Diária/M
ês/Mts/Se
rviço)

UTE móvel, disponibilização
de 1 (um enfermeiro e
motorista). Equipada com
os seguintes materiais,
desfibrilador, respirador
mecânico, aparelhos de
oxigênio, oxímetro, colar
cervical, prancha, material
de curativo, aparelho de
aferir pressão, cadeira de
rodas, medicações de
emergência. As ambulâncias
2.1.1
Diária
devem possuir
especificações de segurança
e certificado de vistoria
expedido pela vigilância
sanitária. Os serviços devem
compreender assistência de
pronto socorro móvel de
urgência e emergência
medicas e eventual,
deslocamento até um
centro hospitalar, quando
necessário diária de 08hr.
2 - Brigadista, Contratação
de empresa especializada
para prestação de serviços
de mão de obra de
2.1.2
socorrista/brigadista:
serviço de brigada anti pânico para atuar em
primeiro socorro. 8hs/dia
2 Seguranças diurno
desarmado. Assegurar que
2.1.3
o evento transcorra com
tranquilidade, zela pela
segurança das pessoas, do

Diária

Diária

Quant.

01

1

1

Total

01

2

2

Valor
Unitário

Valor
Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

R$
R$
1.283,33 1.283,33

Equipe especializada
para manter a
integridade física e
atendimento médico,
se necessário, dos
participantes do
evento durante o
período de realização
do evento.

R$
142,23

Responsável por
manter a integridade
física e segurança dos
participantes do
evento durante o
período de realização
do evento.

R$
150,00

R$
284,46

R$
300,00

Necessidade de uma
equipe especializada
para manter a
integridade dos
equipamentos e a
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segurança do evento
durante o período de
montagem, realização
e desmontagem dos
equipamentos no
evento.

patrimônio e pelo
cumprimento das leis e
regulamentos. Carga horária
8hs/dia

1 Segurança desarmado
noturno. Assegura e zelar
pelo patrimônio
eequipamentose pelo
2.1.4 cumprimento das leis e
Diária
regulamentos. Carga horária
12 horas a noite.

6 Auxiliares de
Limpeza/serviços
2.1.5 geraisPrestador responsável
pela conservação do local e
ambiente.

Diária

Designer Gráfico – Criação e
desenvolvimento de uma
marca para o evento e a
aplicação do seu conceito
nas peças digitais para
2.1.6 redes sociais e também
Mês
para os materiais gráficos
que compõe o mix de itens
como: camisas, camisetas,
banners, backdrop,
mascaras, medalhas etc.
Fotografia
Serviço de 01 fotografaProfissional capacitado com
equipamento digital
profissional reflexa, mínimo
de 8,5 megapixel. O
fotógrafo deverá realizar
2.1.7 cobertura fotográfica com
qualidade jornalística
editada e tratada, imagens
de montagem e
desmontagens de
estruturas para prestação
de contas do projeto,
devendo ser entregue em

1

1

1

1

6

1

R$
150,00

R$
119,67

R$
150,00

R$
718,02

A estrutura será
montada um dia
anterior do evento,
necessidadede
umsegurança para a
noite especializado

Responsável pela
organização física do
espaço (limpeza),
antes, durante e
depois do evento.

Responsável pela
concepção da
identidade visual do
projeto, incluindo
Banners, inserção de
R$
R$ 1.
logomarcas, artes das
1.791,00 1.791,00 camisetas e demais
itens de divulgação
do projeto, inclusive
nas redes sociais da
OSC.

Cobertura do evento
Diária

1

1

R$
327,83

R$
327,83

fazendo captações
das ações pré evento
e dos principais
momentos do evento.
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material digital. Material
deverá ser entregue
organizado em mídia.
Indicação de profissional
sujeita à aprovação da
contratante.
Equipamento de som:
Locação de sonorização
grande porte: serviço de
montagem edesmontagem,
01 mesa digital 56 canais de
entrada, equalização
paramétrica , compressor , Diária
2.1.8 gate, equalizador por canal ,
12 canais de saída com
equalizador gráfico ,
compressor ( Yamaha 5 DRH
, Soundcra Vi 6, Digidesigner
Mix Rack , Digico SD 8,
Midas Pro 6); 01
computador.
Box trux Q30, 250mm de
largura em duralumínio
2.1.9 fornecimento de serviço de
montagem e desmontagem.

2 Box trux Q15 medindo
2x4m cada um medindo 8m
total, em duralumínio
2.1.10 medindo, fornecimento de
serviço de montagem e
desmontagem.

Metro

Metro

Locação de Tablado
medindo aproximadamente
6x4 e 0,60cm, piso com
carpete, com dois acessos
escada e rampa para
Diária
2.1.11 cadeirantes, e fundo com
grade metálica medindo
aproximadamente 1,10 e
espaçamento entre os tubos

1

30

8

01

R$
5.920,27 R$
5.920,27

1

30 R$ 46,78

16 R$ 33,07

01

Necessário um
sistema de som para
o dia do evento,
chamada do
participante para
inicia o evento,
sorteio de brindes.
Transmissão por
streaming no Sistema
de sonorização
focado na cobertura
de toda parte área do
evento.

R$
1.403,40

30m linear para
montagem de
estrutura do ponto de
largada e chegada
dos corredores.

R$
529,12

16m de box trux para
suportar lona com a
divulgação do evento
(com logomarcas), 1
para painel de fotos,
1 exposto na área de
alongamento e
aquecimento dos
participantes do
evento.

R$
R$ 1.300
1.300,00

Necessário para
apresentação de
autoridades
(secretaria de
esportes), sorteio e
entrega dos brindes.
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de 0,11cm
4 Banheiros químico
PNE,locação/montagem e
desmontagem individual,
portáteis em polietileno ou
2.1.12 material similar, nas
dimensões mínimas de
1,65m de frente por 1,22m
de profundidade 2,10 de
altura.

Diária

8 Banheiros químico
normal, locação/montagem
e desmontagem individual,
portáteis em polietileno ou Diária
2.1.13 material similar, nas
dimensões mínimas de
1,65m de frente por 1,22m
de profundidade 2,10 de
altura.

1

1

R$ R$
142,33 569,32

4

8

R$
133,33

R$
1.066,64

Locação de Tenda chapéu
de bruxa 6x6:
Locação 6 tendas,
Montagem e desmontagem.
Tenda Branca chapéu de
bruxa, medindo 6x6m, com
altura Mínima de 2,5m, com
estrutura em tubo
Galvanizado sem
fechamento lateral, afixada Diária
2.1.14
com cabo de aço. ART e
aterramento inc Auxiliares
de Limpeza Prestador
responsável por auxiliar na
limpeza e conservação do
local e ambiente.
Responsável pela
organização física do espaço
8hs/dialuso.

01

06

R$
382,00

R$
2.292,00

Diária

01

01

R$

R$

2.1.15 Gerador de energia de

4 Banheiros para 1
dia de evento, será
disponibilizado para
as participantes PNEs
e idoso.

8 Banheiros para 1
dia de
evento,necessário
para utilização dos
participantes do
evento.

Referência a tendas
para 1 dia de
evento.4 para
entrega dos kits de
corridas, divididos por
quantidade de
números em cada
tenda (evitando
aglomeração na
entrega) e kit lanche,
tendo em vista a
importância do
distanciamento entre
participantes. 2 para
um 1 dia de evento,
cobertura das áreas
no evento com
montagem de
estrutura de
equipamento de som
e palco, acolhimento
para realização de
aquecimento,
alongamento e
desaquecimento dos
participantes.
Referência de 01
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125kva, serviço de
montagem, instalação e
retirada de conjunto de
grupo gerador super
silenciado,
microprocessador e quadro
de transferência, para
funcionamento em regime
continuo, para atender
sistema de som.
Alambrado serviço de
locação montagem e
desmontagem de
alambrado disciplinador de
público, com estrutura de
2.1.16
grade de alambrado em
módulo de
aproximadamente 2,00m x
1,00m

1.188,67 1.188,67 gerador para suportar
carga de energia
referente à
sonorização do
evento (locução,
musica).

Metro

300

300

R$ 4.55

R$
1.365,00

Aquisição de 1250 kits
lanches
Alimentação armazenado
em embalagem prática,
2.1.17
higiênica e Contendo 01
fruta, 01 suco embalagem
longa vida 01 bolinho 30g,
embalados.
Água mineral - Garrafa 500
ml entregue aos
2.1.18 participantes da corrida e
colaboradores.

Unidade

Unidade

1250

1250

1500

1500

R$ 4,90

R$ 1,00

R$
6.125,00

R$
1.600,00

VALOR TOTAL DA META 2
Meta 3 Gestão administrativa e Financeira do projeto
Etapa 3.1 Contratação da equipe técnica do Projeto
Unidade
de
Medida
ITEM
Descrição Detalhada
Quant.
(Diária/M
ês/Mts/S
erviço)
Coordenador Geral Responsável por
3.1.1 coordenar todos os
MÊS
1
aspectos do projeto em
todas as suas etapas

Total Valor Unitário

R$
1

3.319,00

300 mts alambrado
para 1 diária de
evento; necessário
para fechamento do
espaço da área de
largada/chegada,
arena do evento
(espaço das tendas
acolhimento dos
participantes).
Lanche que será
entregue para todos
os participantes.
Previsão de entrega
de até 2 kits para
cada participante.

Água para o dia do
evento funcionários,
e beneficiários 1500
águas para atletas e
funcionários
R$ 28.214,06

Valor
Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

Responsável pela
escolha dos
profissionais e
3.319,00
fornecedores e
contratações
R$

18

para que ele se efetive
conforme o planejado.
Ele desenvolverá e
acompanhará o
planejamento, a
divulgação, a execução e
a entrega dos produtos
de todas as etapas do
projeto. Com carga
horária 40h/semanais

3.1.2

3.1.3

Coordenador do Evento
– é o Responsável direto
do evento desde a
preparação até a
execução do evento. É o
elo entre o Coordenador
Geral e o restante da
equipe. Recebe as
informações e pulveriza
aos responsáveis, para
que coloquem em
prática.

Auxiliar administrativo
Profissional que
auxiliará nas demandas
administrativas do
projeto, envolvendo
planejamento e controle
do projeto, junto com
coordenador

organizará o
cronograma das
ações, fará o auxilio
na prestação de
contas, e
acompanhará toda a
estratégia de
realização do evento.

MÊS

Mês

1

1

1

1

R$ 3.889,00

Profissional
responsável por
setores operacionais
do evento,
organização da arena:
R$
3.889,00 força de trabalho,
bases de entrega dos
kits, largada chegada
período de préevento, execução e
prestação de contas.

R$ 1.350,00

Responsável pelas
rotinas
administrativas e
gestão dos recursos
organizacionais,
durante o período de
1 mês entre
elaboração, execução
e prestação de
contas.

Contabilidade,

3.1.4

Contrataçãode serviços
de contabilidade
especializada em
prestação contábil
referente a todas as
etapas do projeto

Mês

1

1

R$ 2.000,00

R$
1.350,00

Efetuar toda a parte
contábil, do evento
durante o período de
R$
01 mês entre,
2.000,00 execução e prestação
de contas.

19

3.1.5

2 Professores de Ed.
Física
Contratação dos
Professores de Educação
física profissional
responsável por
promover a pratica
esportivo e necessário
para a orientação e
supervisão das
atividades físicas e
esportivas. Inscrição dos
participantes
antecedente (20 dias) a
corrida.

Mês

1

2

R$ 2.000,00

Staffs

3.1.6

Os STAFF será
responsável pela
entrega das premiação
das medalhas, kits
lanches , álcool e
mascara.

Diária

19

19

R$ 136,67

Os dois profissionais a
cargo das inscrições
dos participantes e no
dia do evento, 1
profissional
acompanhará o
grupo da corrida;
pessoas com mais
condicionamento e
aptidão física, 1
R$
acompanhará grupo
4.000,00
da caminhada;
pessoas com menos
condições e aptidão
física (mais idade e
idosos) no
alongamento e
aquecimento na
correção e melhor
execução dos
movimentos.
O projeto contará
com os 19 staffs nos
pontos de apoio aos
corredores na
entrega de água os 4
demais atuarão
montar desmontar,
R$
entrega dos itens (kits
2.596,73 e medalhas) já
citados, ajudando
toda equipe
coordenadores,
educadores físico, de
grande relevância na
área de monitoria e
auxílio.

VALOR TOTAL DA META

R$ 17.154,73

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$ 79.739,03

5. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
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A divulgação do projeto se dará por meio físico com cartazes que serão fixados nas lojas do comércio da cidade.
Contará com a utilização massiva das mídias sociais, principalmente, através de ações de comunicação social em

perfil próprio nas redes. Instagram: @turmadosratosoficial. Facebook: @ajudarnaodoi/turmadosratos e
youtube: @turmadosratos21, projetando uma grande visibilidade e divulgação do produto gerado através deste
projeto. É importante ressaltar que a execução não encerra o ciclo de difusão do cunho social. As redes sociais
será uma ferramenta como meio de divulgação do evento. Os canais serão abastecidos em tempo real com
informações, fotos e vídeos durante toda realização.
6. Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.

Nome

Receitas

1

Emenda Parlamentar da Deputada Júlia Lucy

2

PATROCÍNIOS

R$ 79.739,03
R$ 380,00

Total

R$ 80.119,03

Brasília, 10 de setembro de 2021

Rosilene Oliveira da Silva
Presidente
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