INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL
PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: IMP - INSTITUTO MENINOS POR DO SOL
Nome Fantasia: INSTITUTO MENINOS POR DO SOL-IMP
CNPJ: 22.422.062/0001-24

Endereço: SHPS QUADRA 303 LOTE 30

Complemento:

Bairro: SETOR HABITACIONAL POR SOL –DF

CEP: 72.238-200

Telefone: (61) 3703-3882

Telefone: (61) 98637-1583

Telefone: (DDD)

E-mail: institutomeninosdoporsol@gmail.com /
mvmj39@gmail.com
Responsável da OSC (Dirigente): ILÁRIO FERREIRA DA SILVA

Site: institutomeninospordosol.org

CPF: 738.202.613-20

RG/ Órgão Expedidor: 2.875.882 SSP/DF

Endereço do Dirigente: SHPS QUADRA 106 CONJUNTO A CASA 10 Setor Habitacional Por do Sol –DF

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá
Função na parceria:RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO
RG:0957420-4

Órgão Expedidor:SSP/MT

Telefone Fixo:61

CPF: 782.411.031-15

Telefone Celular:61 99989-0813

E-Mail do Responsável: carlosjulioceaf@gmail.com, mvmj39@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Instituto Meninos do Pôr do Sol foi criado em 13/03/2015 como uma organização sem fins lucrativos com o
intuito de trabalharmos com transparência e credibilidade.
O Instituto tem como principal objetivo, incentivar programas socioeducativos voltados para a comunidade,
oferecendo às crianças e adolescentes inclusão social por meio das ações pautadas nas aulas de balé, música, capoeira,
Modalidades esportivas e do serviço social. 584
O IMP já realizou eventos das seguintes modalidades esportivas e culturais:
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Torneio Barbosa de Futsal Feminino nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
I Torneio Barbosa de Futsal Masculino, no dia 29 de outubro de 2017 no Ginásio da Guariroba em parceria com
a Administração Regional de Ceilândia.
JOGO DO REI 12, com a estrela do futsal brasileiro Falcão, o melhor jogador de Futsal de todos os tempos,
considerado pela FIFA o atleta espetacular do Fustal Mundial. O evento aconteceu no Ginasio do Cruzeiro no
ano de 2019, com a presença de mais de 2 mil pessoas, tendo durante o evento apresentações de musica,
dança e balé com as crianças que participam dos projetos sociais do Instituto.
Corrida GlossRun na esplanada com a participação de aproximadamente 3.000 pessoas fortalecendo ainda
mais a prática da modalidade corrida de rua feminina no Distrito Federal no ano de 2019.
Festival de Dança e Musica como evento de encerramento do ano através da Secretaria de Cultura com a
presença das crianças que praticam as aulas no Instituto totalizando mais de 200 crianças que participaram
com as suas famílias no ano de 2019.
Corrida PurpleRuncorrida de rua realizada no guara 2 com quatro etapas em parceria com a Secretaria de
Esporte DF.
Acompanhamento Psicossocial atendemos mais de 3 mil famílias durante o ano de 2020 e 2021 com
atendimento com pedagogas, assistente social, aconselhamento familiar, tudo gratuitamente em virtude da
pandemia do covid -19 que assolou nossa capital fazendo com que varias famílias de baixa renda ficassem sem
ter trabalho e qualquer tipo de auxilio emocional.
Atendemos também essas famílias com alimentação diversa através de parceria como por exemplo o Mesa
Brasil.

Trabalhos realizados durante a pandemia covid - 19
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: 2ª COPA BRASÍLIA FUTFEM – FUTEBOL FEMININO
Local de realização: Recanto 206/300 e na Samambaia campo Sintético da QS 310 Samambaia Sul
Período de execução:

23 de setembro a 24 de outubro de 2021

Período de realização do Evento:

25 de setembro a 24 de outubro de 2021

Período de realização das Ações
23 de setembro a 24 de outubro de 2021
custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional ( ) rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 600 Atletas Categoria Sub 16 e Categoria Adulto – Feminino e 72 comissões técnica
totalizando 672
Previsão de público indireto: sem público em virtude de decreto governamental em virtude da pandemia
Valor Total do Projeto: R$ 76.487,30 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 76.487,30 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta
centavos)

2.1 OBJETOS DA PARCERIA
Realização da 2ª COPA BRASÍLIA FUTFEM – FUTEBOL FEMININO
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser
humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas
conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. Ante estas necessidades, O Instituto Meninos do Por do Sol
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propõe o desenvolvimento de políticas públicas com o objetivo de alavancar de vez o futebol feminino na nossa região e
na capital federal.
A competição faz parte de um projeto maior, denominado CCC – Futebol Feminino, que em sua tradução literal
seria: (3 “ces” – Futebol Feminino. CALENDÁRIO, CAPACITAÇÃO e CONDIÇÃO). Com um calendário com muitas
competições para as meninas, melhores condições de treinamento e uma capacitação de seus personagens creram que
isso poderá definitivamente melhorar o futebol feminino na capital federal.
2.3 JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
O IMP, já realizou O torneio Barbosa de Futsal e realiza a escolinha de futsal em parceria com esta secretaria,
buscamos com a realização desse evento em parceria com a ADCBSB referência em futsal na capital do país.
O IMP se preocupa em expandir a sua capacidade em realizar a competição para cada vez mais poder dar
oportunidades para os (as) atletas do DF. Nesse sentido, expande suas ações na realização de um evento voltado para o
futebol feminino, o que possibilitará as atletas do DF, participarem de uma competição de nível regional, representando
as escolinhas desportivas, agremiações e clubes esportivos do DF, Entorna e ainda contaremos com a participação do
time Aliança F.C. (Goiânia – GO) e do time Rio Preto F.C. (Unai – MG).
Com a parceria para a realização da Copa FutFem, num momento importante em que a mulher tem ganhado mais espaço
e visibilidade, oportunizar a nossa região um campeonato voltado para mulheres que são amantes da modalidade,
buscando entre as equipes destacar que sabe uma futura Marta, Formiga entre outras grandes jogadoras de futebol
feminino reconhecidas mundialmente
Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos:
Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e nãoformais, como incentivo a educação, promoção social, integração sócio 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. 1.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:
I - futebol de campo, praticado em campo de terra, grama sintética ou grama natural no
Distrito Federal;
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2.4 OBJETIVOS GERAL:
Promover a prática do futebol feminino e a interação, integração e o congraçamento entre atletas, dirigentes,
árbitros, professores, treinadores, técnicos e o público em geral, por meio da promoção de uma competição de alto nível
técnico.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

●
●
●
●

Proporcionar a meninas e mulheres acesso à prática do futebol;
Desenvolver uma ação voltada à difusão do futebol feminino no Distrito Federal;
Incluir socialmente as atletas e ocupar o tempo ocioso;
Realizar 48 jogos.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas (Qualitativas)

Indicador

Fomentar a prática desportiva e de
lazer aos atletas praticantes do
Futebol amador no Distrito Federal do

Camisetas, fotógrafo, bolas,

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas
- Registros fotográficos, prints e links (de
reportagens)

uniformes e água mineral

naipe feminino, que é o alvo de nossa
competição.
Premiar participantes do1º, 2º e 3º
colocados do projeto

Medalhas e Troféus

- Registros fotográficos, prints e links (de
reportagens)
-Nota Fiscal

Brigadista, segurança, analista
Promover estrutura completa para
realização do projeto.

de desempenho, banners,
sonorização, tendas e

- Registros fotográficos, prints e links (de
reportagens)
-Notas fiscais

contratação de RH
Metas (Quantitativas)

Indicador

Alcançar a participação de 24 equipes

A tabela da competição

na competição

(Especificando cada uma das

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento
- Fichas de Inscrição das equipes;
- Boletim informativo.

categorias e equipes)
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Alcançar a quantidade mínima de 427

Atletas e comissão técnica

inscritas na competição

inscritos nas equipes
participantes das competições

- Relação dos atletas e comissão técnica
inscritos nas equipes por categoria;
- Fichas de Inscrição das equipes.

da Liga Candanga.

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO
Nome do Evento:
2ª COPA BRASÍLIA FUTFEM – FUTEBOL FEMININO
Descrição/Etapa:
Campeonato de Futebol Feminino
Data do Evento:
25 de setembro a 24 de outubro de 2021
Turno:
Período Custeado pelo
23 de setembro a 24 de outubro de 2021
Turno:
Fomento (Se for o caso):

MAT/VES/NOT
MAT/VES/NOT

Local:

Campos de Grama Sintética do Varjão, Ceilândia e Samambaia
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos Disponíveis: (...) Ginásio
(...) Clube
(...) Espaço Privado
( X ) Outro
Qual?
Qual? Campo de Futebol
Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 672
Atletas: 600
Indiretos: 0
Total:672
Comissão Técnica: 72
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(X) Local
(X) Regional
() Nacional
CategoriaFaixa etária
Modalidade/Data/Turno
() Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

Qtd.

(X) Jovens (14 a 17 anos)

Sub 17

200

(X) Adultos (entre 18 anos e 50 anos)

Adulto

400

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique: Via e-mail ou por planilhas compartilhadas via google drive
(...) Outros. Especifique
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2.7FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
Após a formalização do Termo, serão contratados os prestadores de serviço, como a equipe UTE Móvel,
segurança e brigadistas (para as finais dos jogos de cada categoria) e principalmente os serviços de arbitragem, sendo
disponibilizado um quarteto de arbitragem, formado por um árbitro principal, dois árbitros assistentes e um mesário,
para cada um dos 48 jogos, (conforme tabela anexa a este Plano).
Para cada um dos 48 jogos previstos, será confeccionada uma súmula, onde estarão descritas as observações
que o árbitro principal do jogo achar pertinente, além de conterem os nomes, RG´s e assinatura de cada um dos
componentes do quarteto de arbitragem.
Cada um dos 16 jogos da categoria sub-16 terá 2 tempos com 30 min de duração cada, e os 32 jogos da
categoria adulta terá 2 tempos com a duração de 35 minutos, cada tempo, além disso, cada jogo terá uma paralisação de
10 minutos (de intervalo), em ambas as categorias.
Para inscrição (totalmente gratuita) na COPA BRASÍLIA FUT FEM, serão convidadas através do site do
institutomeninosdopordosol.org, de convites diretos e das redes sociais a participarem Escolas, escolinhas, equipes de
base, equipes representantes de clubes e projetos sociais.
Estimamos a inscrição de 8 equipes na categoria Sub 16 e 16 equipes na categoria adulta, totalizando a inscrição
de 24 equipes em ambas as categorias.
Cabe informar, que para as equipes, não haverá custo de inscrição, uma vez que a nossa competição visa única
e exclusivamente a realização de uma competição de elevada organização e prestígio as atletas do futebol feminino do
Distrito Federal.
A COPA BRASÍLIA FUTFEM, em ambas as categorias, será disputada no formato de grupos, onde cada grupo
comportará um total de 4 times, que jogarão entre si, dos quais se classificarão apenas os 2 melhores colocados, evoluindo
para fase de jogos eliminatórios a partir das quartas de finais (em mata-mata), posteriormente semifinais e por fim a
disputa de 3º e 4º colocados e 1º e 2º, evoluindo para semifinais e finais.
Serão confeccionados um total de 16 troféus, sendo 02 para premiação de campeões (de cada categoria), 02
para premiação dos vice-campeões, 02 para terceiros colocados e 02 para quartos colocados, 02 para os artilheiros, 02
para os goleiros menos vazados, 02 para os técnicos destaques da Copa FutFem (um em cada categoria) e 02 para atletas
destaques de cada categoria.
No Congresso Técnico, que será realizado em 09 de julho de 2021 às 20h, via Vídeo Conferência na plataforma
Google Meet, ocorreu o sorteio das chaves. Após o mesmo e de posse da configuração de todos os grupos e forma de
disputa de todas as categorias, seguiremos o cronograma de jogos, previstos na tabela dos confrontos. (realizado sem
nenhum custo para o proejto)
Para cada jogo realizado, será confeccionada uma súmula, onde estarão descritas as observações que o árbitro
principal do jogo achar pertinente, além de conterem os nomes de todos os personagens da partida, como atletas,
técnicos e equipe de arbitragem, marcações de gols, faltas, assistências e etc. O protocolo em dias de jogos é bem corrido,
uma vez que o secretário precisa levar as bolas, os banners, súmulas e etc. Precisa estar em comunicação o tempo todo
com o coordenador para passar os resultados para uma atualização em tempo real do site e do sistema 4BP GIOCO de
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organização de eventos. Por isso a necessidade de contratação de 2 secretários, que acabam realizando muitas tarefas
na competição
A competição transcorre por aproximadamente 1 mês, com jogos aos fins de semana. As categorias, tempo de
jogo, tempo de intervalo, número de atletas que podem ser inscritos, obrigações e deveres de todos, LIGA e EQUIPES são
descrito com detalhes no REGULAMENTO GERAL 2021 que será encaminhado em anexo a este Projeto. Segue protocolo
de prevenção a Covid-19.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 41.913, DE 19 DE MARÇO
DE 2021, especialmente a indicadas no item J do Anexo Único.
J) Competições esportivas profissionais:
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste Decreto.
2. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de público.
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, exceto para
os atletas durante o treinamento e as competições.
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de
Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do sítio:
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plano-deContinge%CC%82nciaV.6..pdf.
5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos
locais de competição e treinamento.
6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus
devem ser afastados.
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes do uso.
8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários.
9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado.
10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara.
11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo
das competições.
12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades
necessárias para a sua execução, em número reduzido de profissionais identificados dentro da área de
competição.
13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou
comprovada infecção pelo novo coronavírus.
14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas
de segurança específico, de acordo com as características de cada competição esportivo respeitado os
protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos: NÃO SE APLICA
2.7.2 Equipe de RH – Todos contratados como pessoa física.
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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

1

Contrato

NÃO

-

-

2

Contrato

NÃO

-

-

1

Contrato

NÃO

-

-

1

Contrato

NÃO

-

-

COORDENADOR
ADMINISTRATIVO
COORDENADORES
DE EVENTO
DIRETOR DE
ARBITRAGEM
DIRETOR DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Carga horária
que será
destinada ao
projeto
20
horas/semana
20
horas/semana
20
horas/semana
20
horas/semana

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
 Realizar jogos em ao menos 3 regiões administrativas, contribuindo para o acesso à pratica esportiva;
Mensurável por meio das tabelas da competição que informam os locais dos jogos
 Oferecer uma atividade num ambiente seguro para as atletas;
Mensurável por meio do protocolo de segurança e fotos das ações realizadas.
 Contribuir para a geração de empregos, uma vez que os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia
foram visivelmente ruins.
Mensurável por meio de fotos dos trabalhos desenvolvidos e notas fiscais dos serviços prestados.
 Concluir a competição e cumprir com todas as metas do plano de trabalho.
Mensurável por meio de êxito na prestação de contas.

2.9 CROQUI DO EVENTO
ESPAÇO DOS JOGOS: CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA DO DISTRITO FEDERAL
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SAMAMBAIA- QR 310RECANTO DAS EMAS – Q 260/300

2.10 CONTRAPARTIDA: NÃO SE APLICA
3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação

Duração

Valor
Início

Término

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

R$47.987,30

23/09/2021

24/10/2021

PRESTAÇÃO DE RH

R$ 14.100,00

23/09/2021

24/10/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 14.400,00

23/09/2021

24/10/2021

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
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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, que 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
Meta 1
Meta 2

Etapa/Fase
1.1
2.1
2.2

Especificação
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE RH
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Mês
Setembro
Setembro
Setembro/outubro

5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)
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O Instituto Meninos do Por do Sol Atesta que até o presente momento, contará apenas com os recursos do termo de
fomento.
5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Serviços
Etapa 1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Unidade de
Medida
(Diária/Mê
ITEM
Descrição Detalhada
s/Mts/Servi
ço/Unidade
)

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Teremos ao todo, 2
categorias.

Medalhas de 1º, 2º e
3ºLugar:

1.1.1

1.1.2

Fundidas, únicas e
personalizadas com a
logo da Liga Candanga em
metal composto, que é
utilizado em brinquedos à
exemplo dos carrinhos de
ferro que fazem tanto
sucesso entre os garotos.
O metal utilizado é o
zamac, totalmente
reciclável e de alta
Unidade
resistência à corrosão, o
que não elimina resíduo,
não utiliza chumbo na
composição, tornando a
medalha totalmente
ecológica. A
circunferência da
medalha possui um raio
de aproximadamente
8cm e fita personalizada
da competição de
aproximadamente 2cm
de largura e 70 cm de
comprimento.

Troféus de 1º, 2º e 3º
Lugar:

Unidade

Premiaremos 25
pessoas entre
atletas e membros
da comissão técnica
de cada equipe (25
medalhas) para
aqueles que
ficarem entre os 3
primeiros
colocados.

150

150

R$9,60

R$ 1.440,00

Medalhas de
Primeiro:
2 x 25 = 50
medalhas
Medalhas de
Segundo:
2 x 25 = 50
medalhas
Medalhas de
Terceiro
2 x 25 = 50
medalhas

6

6

R$
163,86

R$
983,16

Total: 150
medalhas
Teremos ao todo, 2
categorias.
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Troféu de altura
aproximada de 40 cm.
Personalizado com
adesivos em rezina. A
matéria prima utilizada
será o metal zamac. A
base do troféu assim
como diversas outras
peças será em aço zamac.
Utiliza-se ainda o acrílico
e a madeira para
composição dos detalhes.
Troféus de artilheiro,
melhores goleiros,
melhores técnicos e
destaques individuais.

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Serão premiadas
com troféus as
equipes que
ficarem nas 4
primeiras
colocações de cada
categoria.

Teremos ao todo, 2
categorias.

Troféu de altura
aproximada de 30 cm de
altura. Personalizado com
adesivos em rezina. A
Unidade
matéria prima utilizada
será o metal zamac. A
base do troféu assim
como diversas outras
peças será em aço zamac.
Utiliza-se ainda o acrílico
e a madeira para
composição dos detalhes.
Troféus de destaque da
partida:
Troféu de altura
aproximada de 15 cm de
Unidade
altura. Personalizado com
adesivo. A matéria prima
utilizada será a madeira.
O troféu é único e
personalizado.
Aquisição de Bola de
futebol de campo –
Material PU. Miolo: slip
system – removível e
lubrificado, câmara
airbility 410-450g 6870cm. Personalizada com

Unidade

8

48

15

8

48

15

R$
69,97

R$20,00

R$
100,00

R$
559,76

Serão premiadas
com troféus de
destaque os
artilheiros,
melhores goleiros,
melhores técnicos e
destaque geral de
cada categoria, ou
seja,4 pessoas por
categoria,
totalizando 8
pessoas.

R$ 960,00

Premiaremos o
destaque individual
de cada partida
realizada com o
troféu: Estrela do
jogo. Serão ao todo
200 jogos.

R$ 1.500,00

Com intuito de
possibilitar que
todas as equipes
participem dos
jogos com bolas de
qualidade e que em
cada um dos jogos
tenham bolas
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a Logo do imp e logo do
evento.

suficientes,
pleiteamos a
compra das 60
bolas para
utilização durante
os jogos.
Cada equipe irá
receber 02 bolas,
somando-se assim
48 bolas e + 12
bolas para utilizar
nos jogos.

Camisetas para
colaboradores:

1.1.6

1.1.7

Aquisição de Camisetas
100% sublimadas em
tecido dryfit, 100%
poliamida, com
sublimação de alta
qualidade com paleta de
cores de alta definição,
em diversos modelos,
Unidade
costura reforçada,
etiqueta termotransfer,
modelagem anatômica,
etiqueta de produto
oficial. O serviço artístico
de criação dos layouts
assim como a vetorização
dos escudos de todas as
equipes já está incluso no
valor da camisa.
KITS DE UNIFORMES
PARA A ARBITRAGEM
Aquisição de Kits de
uniformes para árbitros,
contendo (2 camisas, 1
bermuda e um par de
meiões) - Camisa e short
em dryfit de alta
qualidade, com proteção
ultra violeta, etiqueta
termotransfer,
modelagem anatômica,
acabamento de arte em
alta definição. Os meiões

Unidade

30

09

30

09

R$
28,00

R$
150,00

R$ 1. 350,00

R$ 1.350,00

Faz necessária a
aquisição das
camisetas para
serem oferecidas
aos colaboradores
que irão trabalhar
no evento, como
equipe de limpeza,
monitores e
prestadores de
serviço de forma
geral.

Visamos a
confecção de Kits
de uniformes para
árbitros, contendo
(2 camisas, 1
bermuda e um par
de meiões), que
padronizará o
serviço prestado.
Valores individuais
do material do KIT:
Cada camisa: R$
45,00
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são personalizados com a
logo da liga.

(Total das 2
camisas: R$ 90,00)
Bermuda: R$ 40,00
Par de meião: R$
20,00

Fotógrafo Profissional:

1.1.8

1.1.9

Responsável pelo registro
fotográfico dos 48 jogos
do evento, premiação,
autoridades, prestadores
de serviço, diretores e
dirigentes,
personalidades e
autoridades, com
Diária
qualidade jornalística. As
fotos são disponibilizadas
até 24h após cada jogo.
Estimamos que como
uma partida dura em
média 90 minutos,1 o
profissional deve
trabalhar em média 8
horas por dia de jogo.
Brigadistas
Profissionais que
prestarão o apoio
(bombeiro civil), no
âmbito das
arquibancadas,
oferecendo ao público
e/ou atletas o resguardo
necessário, tendo em
vista o porte do evento
(conforme norma
específica)

Diária

1

10

R$
R$ 418,00 4.180,00

1 fotógrafo x 10
diárias = 696,00=
6.960,00

2

20

R$
142,23

R$
2.844,60

Segurança desarmado
Profissional que fará o
controle de acesso,

2 brigadistas
trabalharão nos 5
finais de semana
que é necessário
para o projeto,
sendo sábado e
domingo
totalizando 20
diárias
2 brigadistas x 10
dias= 20 diárias x
250=5.000,00

Carga horária 2
brigadistas, diária: 8
horas

1.1.10

O Fotógrafo
trabalhará nos 5
finais de semana
que é necessario
para o projeto,
sendo sábado e
domingo
totalizando 10
diárias

Diária

2

20

R$
136,21

R$
2.724,20

2 seguranças
trabalharão nos 5
finais de semana
que é necessário
para o projeto,
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organização e contenção
do público, tendo em
vista sua capacitação
profissional.

sendo sábado e
domingo
totalizando 20
diárias
2 seguranças x 10
dias= 20 diárias x
250=5.000,00cinem
atograficamente os
200 jogos.

Carga horária diária: 8
horas diárias

1.1.11

STAFF’s – Profissionais
que
auxiliarão
na
organização do evento,
premiações, controle de
público e organização
geral
Diária
Carga horária diária: 8
horas diárias.

10

100

R$150,00

R$ 15.000,00

Necessário 10 staffs
por fim de semana
durante os 5 fins de
semana do projeto.
10 staffs x 10 dias
(sábado e domingo)
x 150=15.000,00

Serão contratadas 10
pessoas.
Analista de desempenho:

1.1.12

2 Profissionais
responsáveis pela análise
e estudo do jogo, tanto
de forma geral como
individualmente, fazendo
a análise dos dados, além
da prospecção e
monitoramento de
atletas. Posteriormente,
colabora com seus dados
para a confecção do
Boletim. Estimamos que
como uma partida dura
em média 90 minutos e
deve ocorrer em média 5
partidas por dia, os
profissionais devem
trabalhar em média 8
horas por dia de jogo.
Não é necessária
formação acadêmica,
necessário tem o
conhecimento de
competições de futebol.

Diária

2

20

R$
160, 66

R$
3.213,20

Preiteamos a
contratação de um
profissional, para
fazer as análises
das atividades
realizadas na
execução do
projeto.
Os 2 profissionais
serão contratados
para atuar por 10
dias. Serão 5 fins de
semana; sábado e
domingo
2 analistas x 10
diárias= 20 diárias x
335,00=6.700,00
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Banners:

1.1.13

Lonas de 440 gramas Indicada para o uso
externo‚ textura grossa e
peso maior, com trama
de aproximadamente
1000 fios. Versáteis e
duráveis. Resistência
estimada é de pelo
menos 1 ano. Conta com
impressão digital em
cores RGB ou CMYK e
pode ser fosca ou com
brilho.

Unidade

4

4

R$
137,56

R$
550,24

Unidade

2

2

R$
335,13

R$
670,26

Tamanho aproximado dos
Banners:3,0 m x 0,90 m

Banners:

1.1.14

Lonas de 440 gramas Indicada para o uso
externo‚ textura grossa e
peso maior, com trama
de aproximadamente
1000 fios. Versáteis e
duráveis. Resistência
estimada é de pelo
menos 1 ano. Conta com
impressão digital em
cores RGB ou CMYK e
pode ser fosca ou com
brilho.
Tamanho aproximado dos
Banners:3,0 m x 3,0 m

Os banners são
importantes pois
divulgam a
competição, ajuda
na captação de
patrocínios, divulga
as entidades
parceiras que
ajudam com os
custos que não são
contemplados com
o fomento como
contador e recursos
humanos.
Ressaltamos que os
jogos são filmados
e transmitidos
online e a
divulgação torna-se
ainda mais
importante.
Os banners são
importantes pois
divulgam a
competição, ajuda
na captação de
patrocínios, divulga
as entidades
parceiras que
ajudam com os
custos que não são
contemplados com
o fomento como
contador e recursos
humanos.
Ressaltamos que os
jogos são filmados
e transmitidos
online e a
divulgação torna-se
ainda mais
importante.

Equipamento de som:
1.1.15

Aluguel de equipamento
de som para evento de
médio porte.

Diária

1

10

R$
500,00

R$ 5.000,00

O Som será alugado
por diária, que
corresponde a 8h
por dia.

17

INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL
Serão 10 diárias,
correspondente a 5
fins de semana.

Diária de 8 horas do
equipamento de som
composto por 2 caixas
ativa/passiva (médio
porte) 20 metros de
cabos, 15 metros de fio
de eletricidade, 2
microfones.
Incluso montagem e
desmontagem com
técnico responsável no
local do evento.
Tendas 3,0 x 3,0m

1.1.16

Altura mínima de 2,5m,
são revestidos com Silver
Coating. Possuem cinco
saídas de ar e sua
estrutura é toda
desenvolvida em aço
carbono com pintura
epóxi à pó e pés em
alumínio. Acompanha
discos para melhor
fixação do gazebo na
areia e sacola para
transporte.
Serão 4 tendas alugadas
por 10 diárias

Diária

4

40

R$130,00

R$ 5.200,00

4 tendas x 10
diárias = 40 diárias
x 130,00=5.200,00

Água mineral:
1.1.17

Água mineral para todas
as pessoas envolvidas no
evento. (Caixa com 48
copos de 200ml)

Material necessário
para proteção
contra o sol e
chuvas em diversas
situações: Banco de
reservas, equipe de
som, foto e
filmagem, 4º
árbitro, brigadistas
e maqueiros.
Portaria principal e
equipe de limpeza.

Caixa

42

42

R$
23,14

R$
971,88

Valor Total da Etapa 1.1

R$ 47.987,30

VALOR TOTAL DA META 1

R$ 47.987,30

42 CAIXAS DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER OS
ATLETAS
ENVOLVIDOS NO
EVENTO X R$
35,00= R$1.470,00

Meta 2 PRESTAÇÃO SERVIÇOS
Etapa 2.1 PRESTAÇÃO DE RH

ITEM

Descrição Detalhada

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

Quant.

Total

Valor
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo
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Coordenador
administrativo

2.1.1

2.1.2

Profissionalresponsável
pelogerenciamento detodas
as
demandasadministrativas
efinanceiras do projetoque
envolvem oplanejamento e
controle financeiro
doprojeto, cotações de
fornecedores, contratação
Diárias
de serviços efornecedores,
organização de cronograma
de pagamentos,
acompanhamento
dainserção de
Pagamentos e prestação de
contas nosistema e
elaboraçãodas
planilhasfinanceiras
deprestação de contas.
Carga horária 10 diárias 8
horas.
Coordenadores de evento
Responsáveis por
coordenarem todos os
aspectos do projeto em
todas as suas etapas 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 Diárias
do projeto. É quem
direcionará a escolha dos
profissionais e fornecedores
contratados, organizará o
cronograma das ações, fará
a cobrança de prazos da
equipe, definirá a
acompanhará toda a
estratégia de comunicação,
auxiliará na seleção dos
inscritos para atuar como

1

2

10

20

R$
295,00

R$
295,00

R$
2.950,00

1 Profissional que
acompanhará a
execução e
posterior auxílio na
captação de
informações
pertinentes ao imp
1 coordenador x 10
diarias x
300,00=3.000,00

R$
5.900,00

Serão 2
profissionais
contratados
durante o período
da competição.
Estes profissionais
serão contratados
para
acompanharem o
projeto de forma
integral,
observando de
forma incisiva a
execução do
mesmo, pautado na
execução e alcance
das metas a
contento. Faz-se
necessário 2 pois os
jogos ocorrerão por
5 finais de semana,
durante quase todo
o dia. Além disso
existe a
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oficiais e prestará apoio a
toda a equipe.
Carga horária 10 diária: 8
horas.

2.1.3

2.1.4

Diretor de arbitragem
Profissional responsável
pelo gerenciamento de
todas as demandas
especificamente esportivas
do projeto que envolvem o
planejamento e controle,
organização de cronograma
dos jogos,
acompanhamento dos jogos
e organização, escalação
dos árbitros. Não será
exigida formação
Diárias
acadêmica, somente curso
de formação de árbitros,
ministrada pela federação
de futebol do DF, uma vez
que somente se faz
necessário o conhecimento
específico das diretrizes da
Liga Candanga e demais
regras dos campeonatos e
do futebol amador.
Carga horária da diária: 10
horas.
Diretor de prestador de
contas
Faz-se necessária a
contratação, pois o mesmo
tem conhecimento
Diárias
abrangente com relação a
realização da prestação de
contas, o que de pronto nos
permitirá a execução e

coordenação
operacional,
responsável pelo
acontecimento dos
jogos e a
coordenação
técnica, que
organiza todas as
ações fora do
campo e as ações
que antecedem os
jogos no meio da
semana.

Profissional que
acompanhará a
execução e
posterior auxílio na
captação de
informações
pertinentes a Liga
Candanga.
1

10

1

10

R$
230,00

R$
295,00

R$ 2.300,00

R$
2.950,00

Necessita possuir
experiência e
conhecimento no
âmbito da
arbitragem,
conhecimento de
regras, julgamento
de recursos, escala
de árbitros e
demais pontos
específicos.

Profissional que
acompanhará a
execução e
posteriormente
auxiliará nas
informações
pertinentes a
execução do
projeto, para a
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prestação de contas a
contento.
Carga horária da diária: 10
horas.

elaboração do
Relatório de
Prestação de
Contas
R$14.100,00

Valor Total da Etapa 2.1
Etapa 2.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.2.1

Equipe de arbitragem
profissional.
Compõe a equipe: 1 árbitro
principal, 2 árbitros
auxiliares (bandeirinhas), 1
(4º árbitro)

Unidade

3

48

R$
300,00

R$14.400,00

Valor Total da Etapa 2.1
VALOR TOTAL DA META 2

R$14.400,00

VALOR TOTAL DO PROJETO

R$ 76.487,30

Tendo em vista a
realização de 32
jogos da categoria
adulta e 16 jogos da
categoria sub16,
faz-se necessária a
contratação destes
profissionais.
R$14.300,00

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A divulgação é feita da seguinte forma: SITE do Instituto: www.institutomeninosdopordosol.org. INSTAGRAN:
institutomeninosdopordosol, FACEBOOK: Instituto Meninos do Por do Sol, WhatsApp e YOUTUBE: Instituto Meninos
do Por do Sol
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma
similar.
7. Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.
1

Nome

Receitas

Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Martins Machado
Total

R$ 76.487,30
R$ 76.487,30

Brasília, 14 de setembro de 2021

Ilario Ferreira da Silva
Presidente
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ANEXO – PROTOCOLO COVID-19

Com as diretrizes deste documento, pretendemos que não haja descuido da segurança de jogadores, comissão
técnica, colaboradores e, claro, de suas famílias, quando do regresso progressivo às competições, devendo ser iniciadas
quando forem legalmente autorizadas pelas autoridades e entidades oficiais competentes e desde que existam indicações
expressas e claras neste sentido.
As recomendações elencadas são claras no sentido de tomarmos as devidas precauções para a realização de uma
partida, tais como:
 Cuidados individuais nos treinamentos;
 Aplicação dos métodos de identificação de possíveis sintomas do COVID-19;
 Higienização de materiais e dos locais de jogos.
Ressaltamos que este protocolo é um mecanismo para as equipes que ainda não adotaram um procedimento
específico. É uma alternativa/sugestão baseada em protocolos de saúde
Logicamente, o problema é de segurança pública e a saúde é nossa principal prerrogativa, sendo que, na
incapacidade deste retorno, serão necessárias alternativas que culminarão em rescisões, demissões ou término das
atividades das equipes de forma sucessiva. Partimos do princípio da necessidade indispensável e eminente de se
realizarem testes em todos os atletas, comissões e dirigentes.
IMPORTÂNCIA SOBRE ATIVIDADE FÍSICA GERAL
Ao longo dos anos as práticas de atividades físicas têm contribuído de uma forma abrangente para a melhora da
qualidade de vida da população e também atuando na prevenção de diversas patologias físicas tendo como exemplo:
doenças cardiovasculares e enfermidades mentais tal como o estresse e a depressão. Não há dúvidas que através da
inatividade física debilitamos a nossa saúde.
A princípio devemos conceituar a atividade física. A prática da atividade é entendida como todo e qualquer
movimento produzido pelo corpo humano e deve ser vista como um componente multidimensional que inclui a
intensidade do exercício, duração e frequência devendo ser realizada regularmente com orientação e acompanhamento
profissional para que não seja executada de modo inadequado. OLIVEIRA (2011) destaca que a atividade física é vista
como de suma importância para prevenção/manutenção e restabelecimento dos equilíbrios biológico, psicológico e
social, ameaçado constantemente pelas mudanças bruscas da sociedade moderna.
A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de vida. Inúmeros estudos
demonstram como a prática frequente de atividade física evita doenças e melhora, até mesmo, nossa disposição para a
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realização de nossas atividades diárias. A atividade física é relevante para o nosso corpo e também para a nossa mente.
É por isso que a prática dessas atividades é tão recomendada por todos os profissionais de saúde. Lima (1999) afirma que
a Atividade física tem, cada vez mais, representado um fator de Qualidade de Vida dos seres humanos, possibilitandolhes uma maior produtividade e melhor bem-estar. É imprescindível o conhecimento da população sobre os benefícios
da atividade física na recuperação da saúde e desenvolvimento da qualidade de vida. O exercício físico se realizado de
forma regular no nosso dia-a-dia promoverá inúmeras vantagens para o nosso bem-estar tanto a curto como a longo
prazo. Do ponto de vista musculoesquelético a atividade física auxilia na melhora dos tônus musculares, da flexibilidade,
fortalecimento de ossos e articulações.
Na compreensão da saúde mental a prática atua na regulação de substâncias relacionadas ao sistema nervoso,
melhora o fluxo de circulação sanguínea para o cérebro, ajuda na capacidade de lidar com o estresse, ansiedade e
depressão e exerce papel na restauração da autoestima. Emocionalmente a atividade física nos leva a regular o
metabolismo a fim de conferir sensações de prazeres, alegrias, sorrisos, reduz o estresse e por consequência prazeres
com a vida A respeito da saúde física o exercício físico ajuda na prevenção de doenças crônicas como, problemas
cardiovasculares, diabetes, obesidade, alguns cânceres, osteoporose, fibromialgia, melhora o condicionamento
respiratório, controla a pressão arterial e melhora o condicionamento física como perda de peso e redução da
porcentagem de gordura. Devido as bruscas mudanças na sociedade nos últimos anos o padrão e qualidade de vida em
algumas pessoas começaram a sofrer impactos negativos em relação a saúde. A má alimentação associada a inatividade
física facilitou que se instalasse em nossas vidas a obesidade e estilo de vida sedentário.
Segundo GUEDES (2012) o sedentarismo atua sendo um dos maiores problemas e gasto com a saúde pública nas
sociedades modernas nos últimos anos. Tudo isso tem sido causado principalmente pela inatividade física. A
consequência da inatividade física no Brasil resultou no aumento da mortalidade causada por doenças circulatórias,
cardiovasculares e cardiorrespiratórias na idade adulta. Vale ressaltar que equipes esportivas profissionais tem um papel
importante no exemplo e incentivo à população geral para a busca da pratica esportiva e hábitos saudáveis de vida.
Conclui-se que atividade física é de extrema importância para a manutenção e condicionamento da qualidade de vida e
bem-estar das pessoas, e isso pode ser potencializado pelos exemplos dos atletas profissionais.
Neste sentido, gostaríamos de contar com a colaboração do Governo do Distrito Federal, possibilitando-nos seguir
com todos os protocolos relativos às análises de sorologia IgM e IgG para a Covid-19 (PCR-RT). Durante longo período,
será necessária adaptação das rotinas anteriores, pois todo o processo de regresso à competição deverá ser realizado
com observância de medidas aqui descritas.
No caso da manifestação de sintomas (tosse, febre, cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza generalizada,
perda do olfato ou paladar, sintomas gastrointestinais etc.) em atletas ou em pessoas com as quais residam, eles deverão
comunicar imediatamente ao responsável pela equipe/clube. Se, eventualmente, uma suspeita resultar no diagnóstico
positivo para Covid-19, o afetado deverá ser imediatamente afastado pelo período mínimo de 14 dias e seguir orientações
até que possa, com atestado, retornar às atividades. Destaca-se que, em um primeiro momento, podem ser observados
casos de ansiedade social, havendo atletas em treinamentos e jogos com receio de um possível contágio. Sendo assim,
consideramos fundamental criar condições para reintrodução progressiva dos jogadores aos treinos, possibilitando
preparação física e mental condizentes com o regresso às competições neste cenário de “nova normalidade”.
Sugerem-se quinze dias para a primeira fase do processo de regresso às competições e realização de treinos
individualizados na quadra, de forma reduzir consideravelmente o risco de contágio.
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PRIMEIRA FASE (TREINOS)
Nesta fase, os jogadores saem de casa para realizarem treinos mais fortes em termos físicos (e mais próximos
daquilo que são as variáveis físicas do futebol), sendo possível um melhor monitoramento da sua carga externa e interna
com o objetivo de tentar aproximar às cargas crônicas pré-pandemia. É também nesta fase que os jogadores voltam a ter
contato mais efetivo com a bola e com aspetos cognitivos importantes do jogo (dimensões de quadra, orientação
espacial/temporal, posicionamento, etc.). Para que esta fase possa ocorrer, sugere-se um conjunto de medidas que visam
a acautelar um ambiente de risco de contágio muito baixo. Os jogadores deverão:
● comunicar imediatamente ao responsável da equipe possíveis sintomas suspeitos (tosse, febre, cefaleias, dores
no corpo, dispneia, fraqueza generalizada, sintomas gastrointestinais, etc.) neles ou em pessoas com quem convivam;
● ser avaliados antes do treino, usando máscaras, e em uma sala preparada – havendo suspeita ou sintoma
sugestivo, serão orientados a realizarem o teste para a Covid-19 e só retornarem ao treinamento após resultado negativo
do teste e atestado de saúde;
● treinar em grupos de 2 ou três e com distanciamento razoável entre eles, na presença de um membro da
comissão técnica, que deverão guardar distância de segurança mínima de 2 metros, sempre usando máscara. Devem ser
evitados contatos cruzados entre jogadores;
● ir ao treino equipados de casa, e levar seus materiais para higienização (roupas, tênis, coletes, garrafa individual
para água);
Ao término desta fase, caso não seja observado alteração no quadro geral e exposição de sintomas nas pessoas
envolvidas, dá-se início à segunda fase do processo de retorno. Sendo diagnosticado a COVID 19 em algum membro,
adotam-se os procedimentos protocolares oficiais.

SEGUNDA FASE (contato físico)
A segunda fase do processo de regresso às competições corresponde ao reinício dos treinos em nível de prépandemia, com contato corpo a corpo e trabalho de todas as situações de jogo. Apesar da “normalidade” dos treinos,
devem-se manter as medidas rígidas sugeridas, que serão mantidas enquanto forem necessárias:
● Atletas e comissão técnica deverão ir ao treino equipados de casa, levando seus materiais para higienização
(roupas, tênis, coletes, garrafa individual para água);
● Álcool em gel e pia com água e sabão disponíveis nos locais de treino;
● Higienização dos locais de treino.
TERCEIRA FASE (jogos)
Após o regresso progressivo aos treinos, é de se prever que jogadores e comissão técnica estejam física e
mentalmente mais preparados para o regresso às competições. A fim de acautelar os adeptos e mediante indicações da
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Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Organização Mundial da Saúde, os jogos poderão ser realizados sem
torcedores em uma primeira fase, com portões fechados, para garantir a contenção social. Algumas medidas
implementadas deverão ser mantidas, mesmo no período imediatamente subsequente à recuperação pós-pandemia de
Covid-19, servindo esta situação de crise para execução de novas práticas de higienização que visem prevenir uma
situação semelhante.
O “Protocolo de Operação de Jogo” é um trabalho multidisciplinar, com objetivo de realizar, de maneira segura, a
competição da Liga da Liga Candanga de Futsal, prezando primordialmente pela saúde de todos os envolvidos. O
documento foi elaborado pela pelo Departamento Técnico da Liga Candanga de Futsal e baseado no documento
elaborado pela LNF, aprovado pela comissão Médica da LNF, presidida pela Dra. Carla Tavares Felipe Vieira, portadora
dos seguintes registros profissionais CRMMG 41115 RQE 25715 com a colaboração do Dr. Paulo César Nery, portador do
seguinte registro profissional CRM-RS 021252 e Dr. Rodrigo Alves Montiel, CRM-SP 108768. O protocolo segue também
as principais referências nacionais e internacionais, de países que enfrentam a pandemia de COVID-19 e que já retomaram
suas competições. Sendo assim, para que a competição seja iniciada com segurança, medidas gerais de bioproteção
devem ser adotadas de forma sistematizada. Dentre essas medidas, as principais são:
Distanciamento social: - Atletas e membros da comissão técnica, caso possível, devem permanecer isolados em
CT ou hotéis. - Todos devem manter distância maior ou igual à 1 metro de outras pessoas em qualquer situação,
excetuando apenas as que não são viáveis - como atletas em jogo ou atendimento.
Medidas de higienização: - As mãos devem ser higienizadas conforme as recomendações sempre que tocar algum
local ou objeto não sanitizado. - Objetos de uso pessoal devem ser higienizados com frequência (pranchetas, canetas,
celulares etc.). - O compartilhamento de itens de uso pessoal deve ser evitado e, quando não for possível, lavar as mãos
após tocá-los.
Ajustes e sanitização dos ambientes: - Todos os ambientes utilizados devem estar bem ventilados e devem ter
seu layout modificado para garantir o distanciamento entre as pessoas. - Os ambientes devem ter sua limpeza
intensificada e devem ser utilizados produtos específicos para tal (antes, durante e após os jogos).
Informação e comunicação: - Constante atualização das informações preventivas e status da COVID-19 em cada
clube. - Todos os envolvidos na competição devem ter acesso ao protocolo e são corresponsáveis na aplicação das
normas.
Utilização de EPIS: - É obrigatório o uso de máscaras faciais por todos os envolvidos durante todo o período de
convivência. Exceção feita aos que estão praticando exercício em alta intensidade. - Os profissionais da área de saúde
devem utilizar EPIs específicos de acordo com as normas do Ministério da Saúde.
Controle e Monitoramento: - Realização de testes conforme necessidade - Caso seja identificado algum sinal ou
sintoma da doença em qualquer membro envolvido, o mesmo é afastado e só poderá retornar às atividades após
apresentação do exame, realizado por conta própria. - Monitorização de sintomas e temperatura dos envolvidos. Fiscalização do cumprimento das ações preventivas. - Monitoramento dos casos de COVID-19 pelos clubes com
comunicação imediata a esta institutição
Cada jogo será dividido em quatro fases temporais:
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• FASE 1: DIAS QUE ANTECEDEM O JOGO
• FASE 2: PRÉ-JOGO
• FASE 3: JOGO
• FASE 4: PÓS-JOGO 2.2.

SETORIZAÇÃO DO CAMPO
Para possibilitar o controle adequado de pessoas e a maior proteção dos envolvidos, os estádios deverão ser
divididos em três zonas, completamente independentes entre si e com limitação de trânsito entre elas. Somente poderão
transitar entre as zonas, pessoas com autorizações específicas. As três (03) zonas são:
ZONA 1 – QUADRA DE JOGO
Compreende todas as salas e corredores, que vão desde a porta de entrada exclusiva dos jogadores, comissão
técnica e equipe de arbitragem até a quadra de jogo. Contempla, portanto, todas as passagens, áreas de acesso, áreas de
vestiários, túnel de acesso a quadra, bancos de reservas (o principal, parte da arquibancada e os possíveis acessos) e o
campo de jogo. Somente terão acesso ao campo de jogo: - Atletas, comissão técnica e suplentes que estiverem
relacionados para a partida; - Equipe de arbitragem; - Brigadistas; - STAFS e organizadores. A higienização dos vestiários,
bancos de reservas e mesa de arbitragem deverá ser realizada duas horas antes do jogo, no intervalo e após o jogo. Os
vestiários terão acesso ainda mais restrito sendo permitida a entrada apenas dos atletas, comissão técnica e suplentes
que estiverem relacionados para a partida e arbitragem. O uso do vestiário deve ser de forma escalonada, permitindo a
entrada apenas de 1 pessoa a cada 7 metros quadrados do vestiário. O uso dos chuveiros está proibido e o tempo de
permanência nos vestiários deve ser o menor possível.
Atividades da Zona 1 e quantidade de pessoas:
Arbitragem – 4
Atletas – 24 (48 por equipe)
Comissão Técnica – 6 (3 por equipe)
Comissário – 1 Delegado de jogo, 2 coordenadores e 1 supervisor – 4
Brigadista – 2
Policiamento ou Seguranças – 3
Transmissão– 3
Assessores foto clubes (Um assessor por clube) – 2
STAFS – 4 gandulas, 4 agentes de limpeza, 2 maqueiros e 2 monitores. TOTAL 12
TOTAL – 84 pessoas

ZONA 2 – ÁREA OPERACIONAL
Compreende todo o restante do campo fora da zona 1, contemplando as arquibancadas, área de imprensa, salas
operacionais, camarotes, salas anexas e outros; os jogos não terão a presença de público (Caso haja algum decreto
governamental liberado a presença de público, este item poderá ser alterado), sendo assim, não poderá ter ninguém nas
arquibancadas. Cabines de Imprensa deverão ser usadas com o número mínimo de capacidade dos respectivos estádios,
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mantendo o distanciamento de 1 metro e o ambiente bem ventilado. Será permitida a entrada apenas de 1 pessoa a cada
7 metros quadrados. Salas Operacionais deverão ser acessadas somente por aqueles que estejam envolvidos na operação
do jogo e respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas.
Atividades da Zona 2 e quantidade de pessoas:
Diretorias/Staff – 6 (3 por equipe)
Emissoras de TV / Rádio – 3
Equipe de Limpeza – 1
TOTAL – 10 pessoas

ZONA 3 – ÁREA EXTERNA
Compreende a área externa do estádio onde estarão os pontos de controle para acesso ao interior, os pontos de
credenciamento e os estacionamentos dos veículos e ônibus. Essa zona deverá estar totalmente isolada para evitar a
aglomeração de pessoas. No momento da chegada das equipes ao estádio, não poderá ter nenhum tipo de aproximação
da torcida com atleta. Antes da entrada para a praça desportiva, o clube mandante é responsável pelo controle e limitação
de acesso conforme as normas vigentes. O estacionamento deverá ser usado somente pelos ônibus das equipes
mandante, visitante e de arbitragem.
Atividades da Zona 3 e quantidade de pessoas:
Monitores – 2
Motoristas – 4
Manutenção e Segurança do Estádio – 2
Manutenção Informática e Internet – 1
TOTAL – 9 pessoas

DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS PELO ESTÁDIO
Antes da entrada nos jogos, é procedimento imprescindível a pesquisa de sintomas, a aferição da temperatura
corporal na portaria do local e também da saturação respiratória por meio de oximetro digital. A entrada no campo e a
participação no evento será condicionada à aptidão nesses três critérios (ausência de sintomas, temperatura corporal
inferior à 37,5 e saturação maior que 90%). A aptidão de cada um deve ser registrada na lista de controle. Caso o
colaborador, atleta, membro da comissão técnica ou prestador de serviço seja considerado inapto, deverá ser
encaminhado imediatamente à unidade de saúde mais próxima ao estádio, indicada pela equipe mandante. É
recomendado que pessoas consideradas do grupo de risco não acessem nenhuma das zonas do estádio visando a
proteção delas. Caso optem por fazê-lo deve ser preenchido com a devida antecedência o Termo de Responsabilidade
específico.
INFORMAÇÃO
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Na entrada do estádio e em todas as áreas de trânsito de pessoas deverá ser instalada sinalização explicativa sobre
as medidas de proteção a serem tomadas. Deverão ser disponibilizados frascos de álcool 70% em pontos estratégicos
para suprir toda a demanda de higienização. Os cartazes deverão conter as seguintes informações:
Medidas obrigatórias de prevenção à COVID-19
- Higienização frequente das mãos.
- Uso correto e contínuo de máscara enquanto estiver no estádio.
- Etiqueta respiratória (cobrir nariz e boca com o cotovelo em caso de tosse ou espirro).
- Evitar tocar os olhos, nariz e boca.

LIMPEZA
As pessoas responsáveis pela limpeza deverão cumprir as normas vigentes de desinfecção, seguindo as
recomendações das autoridades sanitárias de combate ao COVID-19, utilizando produtos regularizados pela ANVISA para
tal e observando seu prazo de validade. O uso dos EPIs específicos preconizados para a equipe de limpeza é obrigatório e
da responsabilidade da empresa contratada
PARTIDA
Os jogadores e a equipe de arbitragem entrarão na quadra de jogo mantendo o distanciamento de 1 metro,
suprimindo-se qualquer ato protocolar e os apertos de mãos ou quaisquer cumprimentos. Serão colocadas bolas
suficientes ao redor do campo conforme regulamento específico da competição. Não será permitida a troca de camisas,
coletes ou demais peças do uniforme entre atletas da mesma equipe ou da equipe adversária em qualquer momento.
Somente os atletas em campo, a arbitragem e os técnicos terão permissão para permanecer sem máscara no tempo de
jogo. No banco de reservas todos, inclusive atletas, deverão respeitar o distanciamento de 1 metro e utilizar máscara. As
máscaras ficaram dispensáveis aos atletas durante o aquecimento de quadra e jogo. No aquecimento estático é
obrigatória a utilização de máscara. Ao entrar em quadra, os atletas deverão estar de máscara. Após o hino deverão
armazená-las em recipientes (sacos plásticos) individuais, tomando os devidos cuidados no manuseio. Nesse momento,
devem higienizar as mãos com álcool 70% e só depois estarão autorizados a entrar para jogar. Importante frisar que antes
e após a colocação ou retirada da máscara, em qualquer momento da partida, as mãos devem ser higienizadas. Os
profissionais da comissão técnica deverão usar máscara o tempo todo.

28

INSTITUTO MENINOS DO POR DO SOL
INTERVALO
O vestiário será restrito ao uso apenas dos mictórios e vasos sanitários, A equipe, de uma forma geral deverá
permanecer em quadra durante o intervalo, os jogadores que precisarem usar o banheiro deverão usar o recipiente de
líquido desinfetante ao saírem da área do jogo e entrar na zona de vestiários.
FINAL DA PARTIDA
Seguir o mesmo protocolo aplicado para o intervalo, recomenda-se minimizar a estada dos jogadores no vestiário,
uma vez concluído o jogo.

OUTROS PROCEDIMENTOS
● Uma tenda será montada na entrada dos locais de jogos. Haverá, álcool 70% e/ou em gel, além de orientações sobre a
necessidade indispensável do seu uso. Com exceção dos atletas durante o jogo, todas as demais pessoas deverão
obrigatoriamente usar máscaras;
● Poderão adentrar aos locais de jogos, apenas as pessoas autorizadas a trabalhar no jogo, como organizadores, oficiais
de arbitragem, equipe de transmissão online, equipe de limpeza e as equipes envolvidas no jogo, composta por 3
membros de comissão técnica e no máximo 15 atletas.
● Não será permitida a entrada de público para assistir as partidas. Nem mesmo o responsável pelos atletas poderão
adentrar ao estádio. Os técnicos das equipes serão os responsáveis pelos atletas dentro do estádio;
● Dentro do Estádio, manteremos o máximo de portas abertas para possibilitar correntes de vento, orientar e, se possível,
evitar o contato dos presentes com os puxadores;
● Palestras que antecedam os jogos e o intervalo dos mesmos, deverão ocorrer na própria quadra;
● os bebedouros serão interditados. Cada atleta deve ter sua própria garrafinha e seu próprio colete.
● para a área dos reservas será utilizada a própria arquibancada, para que possa haver uma distância maior entre os
atletas;
● após o intervalo das partidas, não haverá troca de bancos de reserva.

Higiene Geral e Equipe de Limpeza
• Dar informação a toda a equipe e aos seus fornecedores e prestadores de serviços com relação às boas práticas
de higienização das zonas utilizadas pelos jogadores e demais elementos da Equipe, e lavagem frequente das mãos.
• Disponibilização de desinfetante apropriado em todas as instalações da Equipe e locais de treinos, de acordo
com as recomendações específicas e técnicas das autoridades de saúde.
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• Promover e educar todos os jogadores e comissão a lavar as mãos com regularidade e de forma adequada e de
acordo com as recomendações específicas e técnicas das autoridades de saúde.
• Colocação de avisos e sensibilização de todos os funcionários para a necessidade de lavar as mãos regularmente.
• Manter o máximo de portas abertas de modo a evitar o contato com puxadores.
• Respeito pela etiqueta respiratória (como tossir para a dobra do cotovelo).
• Instruções expressas às equipas de limpeza para evitarem realizar os serviços junto com os restantes elementos
da equipe.
• Limpeza e higienização com o desinfetante apropriado de: teclados, mouses de computador e telefones,
copiadoras, comandos (TV, ar condicionado, projetores, etc); Cadeiras e mesas de reunião; Maçanetas das portas (dentro
e fora), corrimãos e elevadores; vestiários (bancos dos jogadores, casas de banho, etc), rouparia, zonas comuns e
consultório médico; Fisioterapia (marquesas, equipamentos, etc); Estádios (manoplas das bicicletas, remo e corrimões,
barras, halteres, espaldar, ou tudo o que seja possível de se agarrar/pegar com a mão); Salas de conferência de imprensa
e zonas de jornalistas devem ser cuidadas e higienizadas. Águas, Comida e Suplementação
• Cada jogador deve beber sempre de garrafa individual de líquidos, tanto no treino como nos jogos, devendo esta
ser identificada corretamente.
• Não se deve partilhar comida com outros elementos.
• Lavar as mãos regularmente.
Rouparia
• A rouparia à semelhança dos vestiários, deve ser sempre um local arejado.
• O funcionário com funções de roupeiro deve lavar as mãos ao chegar ao clube e antes de começar a trabalhar e
regularmente ao longo do período de trabalho.
• O roupeiro deverá manusear o equipamento utilizando sempre luvas de látex, máscara e óculos, mas no final deve lavar
as mãos novamente.
• deve existir um desinfetante de mãos num local fixo e visível a todos, devendo ser estimulada a sua utilização regular
pelos jogadores e roupeiro.
• após os treinos, o roupeiro retoma o procedimento de: lavar as mãos, calçar luvas, pegar na roupa de cada um e lavar
com detergente, se possível a mais de 60 graus celsius.
Vestiário
• O vestiário deverá estar bem arejado, de portas sempre abertas e bem limpo/desinfetado.
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• cada clube dispõe habitualmente de pelo menos 3 vestiários (equipe da casa, equipe visitante e equipe de
arbitragem), pelo que é recomendado a utilização dos 3 balneários de modo a diminuir o aglomerado de jogadores por
m².
• O membro da comissão deve manter uma distância de segurança do jogador e lavar as mãos com regularidade.
• deve existir um desinfetante de mãos num local fixo e visível a todos, devendo os responsáveis do estádio utilizálo regularmente e devendo ainda estimular a sua utilização regular pelos jogadores.
• quando um jogador terminar o treino, o treinador deve desinfetar o material que o jogador utilizou.
Organização de Jogo
• nos dias de jogos devem, preferencialmente, ser criados circuitos de acesso diferenciados para
jogadores/comissão e demais elementos por forma a evitar o contato.
• Todas as matérias de reunião de organização de jogo devem ser tratadas individualmente com todos os
elementos previstos a fim de serem cumpridos todos os prazos regulamentares.
Equipes de Arbitragem
• as equipes de arbitragem devem ser testadas e manter a contenção social semelhante aos jogadores e comissão
técnica.
POSSÍVEIS NECESSIDADES
• adquirir vários desinfetantes de mãos para serem colocados em diversos locais das instalações de treinos e jogos.
• adquirir termómetros de medição rápida e precisa, por infra-vermelhos, e oxímetros.
• Máscaras suficientes para comissão, jogadores e outros elementos da Equipe.
SEGUE ABAIXO MODELO DE FOLDER DE ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMENTO PADRÃO QUE SERÁ ENTREGUE E EXPLICADO
A TODOS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E ENVOLVIDOS NO RETORNO ÀS ATIVIDADES DE TREINAMENTOS E JOGOS
SAINDO DE CASA
Cuidados no transporte:
- Higienizar as mãos
- Usar máscara ao sair de casa
- Etiqueta de higiene (ao tossir por exemplo)
- Manter distância de 2 metros de qualquer pessoa
- Evitar o transporte público
- Levar ao treino somente o que for indispensável
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CUIDADOS DURANTE OS TREINOS E JOGOS
- Não compartilhar garrafas ou objetos pessoais
- Manter o ambiente o mais arejado possível
- Cada atleta é responsável pela higienização do seu aparelho
- Treinadores e demais profissionais deverão utilizar
máscara durante o treino

CUIDADOS APÓS OS TREINOS E JOGOS
- Colocar máscara até chegar em casa - Lavar bem as mãos
- Levar para a casa todos os seus pertences
- Deslocar-se direto para casa CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA

CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA
- Higienizar objetos
- Retirar a roupa, colocá-la pra lavar e tomar banho em seguida
- Respeitar a orientação do isolamento social

Este protocolo foi definido a partir da contribuição fundamental de especialistas na área, que se basearam em
informações e dados fornecidos e comprovados por órgãos governamentais, organizações da saúde e demais autoridades
competentes. Por isso entendemos ser coerente e confiamos que este protocolo deve ser aplicado para o retorno seguro
da modalidade.
Regulamento da Copa Brasília FutFem
Futebol Feminino - adultos e Sub – 16

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1º. A 2ª Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Divisão Principal - Adulto e Sub 16– Edição 2021,
aberto aos clubes convidados, conformidade deste regulamento.

CHAVE A

CATEGORIA ADULTA
CHAVE B
CHAVE C

CHAVE D

CATEGORIA SUB 16
CHAVE A
CHAVE B
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Artigo 2º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Divisão Principal - Adulto e Sub 16 Principal -2020:
 Tomar as providências de ordem técnica necessária ao bom andamento da competição;
 Aprovar ou não os jogos, à vista das súmulas e dos relatórios dos árbitros;
 Determinar a perda de mando de campo, quando aplicável, observando o disposto no regulamento da
competição;
Artigo 3º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino – 2021, terá 16 (dezesseis) equipes na categoria
adulta e 08 (oito) equipes na categoria sub 16.
Parágrafo Único. Devendo as equipes comprometerem-se a:
 Acatar, respeitar e cumprir o regulamento;
 Participar dos jogos programados nas datas, locais e horários marcados para a competição.
Artigo 4º. O Instituto Meninos do Por do Sole a Associação Desportiva e Cultural de Brasília atribuirão os títulos de
campeã, vice-campeã e terceira colocadas às associações classificadas.
Parágrafo 1º. Fica assegurada às associações classificadas, uma taça de posse definitiva e mais 25 (vinte e cinco) medalhas.
Parágrafo 2º. Fica assegurado à atleta artilheira, um troféu de posse definitiva.
Parágrafo 3º. Fica assegurado à melhor goleira (menos vazada), um troféu de posse definitiva.
Parágrafo 4º Fica assegurado à técnica (o) campeã (o), um troféu de posse definitiva.
Artigo 5º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino -2021, na sua 1ª fase será regido, para efeito
de classificação das equipes, pelo sistema de pontos ganhos, observando-se os seguintes critérios:
Por vitórias, 03 (três) pontos ganhos;
Por empate, 01 (um) ponto ganho;
Derrota em função WO considera o placar de 03x00
Parágrafo único: Após a primeira fase, os jogos serão eliminatórios.
CAPÍTULO II
Do Sistema de Disputa
Artigo 6º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino -2021, será disputado por fase .
CAPÍTULO III
Da 1ª Fase – Classificatória.
Artigo 7º. Na 1ª fase, categoria adulta, serão 04 (quatro) grupos com 04 (quatro) equipes jogando dentro do grupo, em
turno único, classificando-se o 1º ao 2º colocados de cada grupo. Na 1ª fase, categoria sub 16, serão 02 (dois) grupos com
04 (quatro) equipes jogando dentro do grupo, em turno único, classificando-se o 1º ao 2º colocados de cada grupo.
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Artigo 8º - Ao término da primeira fase, ocorrendo igualdades de pontos ganhos entre 02 (duas) ou mais equipes, adotarse sucessivamente e pela ordem, os seguintes critérios:
 Confronto direto;
 Maior número de vitórias;
 Melhor saldo de gols;
 Maior número de gols pró;
 Menor número de gols sofridos;
 Menor número de cartões (vermelhos 200 pontos e amarelos 100 pontos);
 Sorteio.
CAPÍTULO IV
Da 2ª Fase – Quartas de Final
Artigo 9º - Na categoria adulta, as quartas de finais da categoria principal terão os seguintes confrontos, sendo que as
equipes vencedoras dos confrontos estarão classificadas para a semifinal.
Principal Adulto
QUARTAS 1 - 1º colocado do grupo A x 2º colocado do grupo D
QUARTAS 2 - 1º colocado do grupo B x 2º colocado do grupo C
QUARTAS 3 - 1º colocado do grupo C x 2º colocado do grupo B
QUARTAS 4 - 1º colocado do grupo D x 2º colocado do grupo A
Parágrafo Primeiro: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança de tiro livre da marca
do pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados.
Parágrafo segundo: Não há a fase de quartas de final na categoria sub 16.

CAPÍTULO V
Da 3ª Fase – Semifinal
Artigo 10 – As equipes classificadas dos confrontos das quartas de finais estarão classificadas para as a semifinal e terão
os seguintes confrontos:
Principal Adulto
SEMI 1 - Classificado do jogo 01 x Classificado do jogo 03
SEMI 2 - Classificado do jogo 02 x Classificado do jogo 04
Categoria SUB 16
SEMI 1 - 1º colocado do grupo A x 2º colocado do grupo B
SEMI 2 - 1º colocado do grupo B x 2º colocado do grupo A
Parágrafo único: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança de tiro livre da marca do
pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados.
CAPÍTULO VI
Da 4ª Fase Final
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Artigo 11 – As equipes classificadas dos confrontos das semifinais estarão classificadas para as finais e terão o seguinte
confronto:

Principal Adulto
Disputa de 3º Lugar – Perdedor da SEMI 1 x Perdedor da SEMI 2
FINAL – Vencedor da SEMI 1 x Vencedor da SEMI 2
Categoria SUB 16
Disputa de 3º Lugar – Perdedor da SEMI 1 x Perdedor da SEMI 2
FINAL – Vencedor da SEMI 1 x Vencedor da SEMI 2
Parágrafo Único: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança de tiro livre da marca do
pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados.

CAPÍTULO VII
Das Partidas
Artigo 12. A equipe que não se apresentarem em campo após 15 (quinze) minutos da hora marcada para início da primeira
partida da rodada, salvo motivo de força maior, devidamente comprovada e aceita pela Comissão Organizadora, será
considerada perdedora pelo escore de 03x00. Não haverá tolerância para as partidas subsequentes.
Artigo 13. As equipes que disputam o presente campeonato deverão apresentar 01 (uma) bola em condições de jogo,
que será devidamente atestada pelo árbitro da partida.
Artigo 14. O mando será fixado pela tabela, sendo mandante a equipe que figurar à esquerda da tabela e terá prioridade
na escolha da cor do uniforme.
Artigo 15. Quando houver coincidência de uniforme, ou seja, camisa, calção e/ou meias, a equipe visitante terá que trocar
o uniforme.
Artigo 16. Os jogos da categoria adulta terão a duração de 70 (setenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 35
(trinta e cinco) minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos. Na cagegoria Sub 16 com a duração de 60 (sessenta) minutos,
divididos em 02 (dois) tempos de 30 (trinta) minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos.
Artigo 17. Nos locais de jogos onde houver exigência por parte do cedente com relação ao uso do calçado, às equipes
terão que respeitar o que for imposto.
Artigo 18. As equipes poderão substituir por partida até 06 (seis) atletas, desde que paralise o jogo apenas em no máximo
3 oportunidades. O intervalo não conta como paralização afim de substituições.
Artigo 19. Qualquer partida, em virtude de mau tempo ou por motivo de força maior, poderá ser adiada pela Comissão
Organizadora, dando ciência da decisão aos representantes das equipes interessadas e ao árbitro da partida.
Artigo 20 - Quando a partida for adiada pela Comissão Organizadora ou mesmo pela arbitragem, a partida em questão
será realizada em data adequada à realidade da competição, respeitando-se as fases e os jogos já previamente agendados.
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Artigo 21. Uma partida poderá ser adiada, interrompida ou suspensa quando ocorrer os seguintes motivos, que impeçam
a sua realização ou continuação:
 Falta de garantia do cedente;
 Mau estado do campo, que torne a partida impraticável ou perigosa;
 Falta de iluminação adequada;
 Conflitos ou distúrbios graves, no campo ou estádio.
Artigo 22 - Nos casos previstos nos incisos deste artigo, a partida interrompida poderá ser suspensa se não cessarem,
após 30 (trinta) minutos, os motivos que deram causam a interrupção.
Artigo 23 - Quando a partida for suspensa por quaisquer motivos previstos nos incisos deste artigo, assim se procederá:
 Se a equipe que houver dado causa à suspensão era na ocasião desta ganhadora, será ela declarada perdedora,
pelo escore, de três a zero (3 x 0); se era perdedora, prevalecerá o placar de três a zero (3 x 0), ou o saldo do jogo
sendo ele maior que 3 gols.
 Se a partida estiver empatada, a equipe que houver dado causa à suspensão será declarada perdedora pelo
escore de três a zero (03 x 00).
 Em caso de ausência do árbitro e/ou seus assistentes, no local e horário dos jogos a comissão designará uma
nova data para a partida.
Artigo 24 - As partidas suspensas, depois de iniciadas, por quaisquer dos motivos enunciados nos parágrafos e incisos do
artigo anterior, serão complementadas na semana seguinte, se cessado os motivos que a interromperam e se nenhuma
das 02 (duas) equipes houver dado causa a suspensão.
Artigo 25 - Somente poderão participar da complementação da partida, quando for o caso, as atletas que, no momento
da suspensão, estavam participando efetivamente da partida (todos os que constarem da súmula) e desde que não
estejam cumprindo suspensão automática ou outra penalidade imposta pela Comissão. Os que eventualmente tenham
sido expulsos de campo não poderão participar da competição da partida e nem substituídos.
Artigo 26 - A partida suspensa por culpa de atletas, torcedores ou dirigentes de qualquer equipe deverá o árbitro no seu
relatório, narrar às ocorrências em todas as circunstâncias, indicando os responsáveis, quando for o caso, suspender a
partida. A equipe responsável pelo ocorrido será declarada como perdedora da partida pelo escore de 03x00. Não
caberá recurso.
Parágrafo único: atletas e/ou membros ligados direta ou indiretamente às equipes que agredirem componentes da
arbitragem ou coordenação serão imediatamente eliminadas da competição e ficarão suspensos por 01 (um) ano.
Artigo 27 - A identificação será feita pela exibição da carteira expedida pela organização, no caso de perda ou extravio,
por documento de identidade original expedido por órgão público oficial do País desde que o nome do atleta consta na
sumula do jogo.
Artigo 28. Sem prejuízo sanções de natureza regulamentares, expressamente estabelecidas neste Regulamento, às
infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma prevista no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol – CBDF.

CAPÍTULO IX
Regimento Financeiro

Artigo 29 – Não haverá cobranças:
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CAPÍTULO X
Inscrição e Condições de Jogo das Atletas
Artigo 30 - Para as atletas jogarem serão exigidos todos os documentos abaixo:



Documento de identificação;
Ficha de inscrição da atleta e os formulários padrão da organização preenchida e assinada pela atleta ou o
responsável legal no caso de menor de idade e cópia da carteira de identidade.

Artigo 31 - Para uso da carteirinha do campeonato 2020 a equipe deverá protocolar a documentação até 48h antes da
partida.
Artigo 32 - Caso a atleta assine a ficha para duas as mais equipes, a que der entrada na organização primeiro, dentro do
prazo estabelecido, terá prioridade tornando as outras sem efeito.
Artigo 33- as equipes poderão inscrever até 22 (vinte e duas) atletas e 10 membros de comissão técnica. Premiação para
25 pessoas
Artigo 34 - as inscrições de atletas se encerrarão no dia do congresso técnico onde terão que entregar toda a
documentação.
Artigo 35- A organização fará um cadastro no site do Instituto Meninos do Por do Sol de todas as atletas inscritas na
competição. Para que a atleta jogue a competição por uma equipe diferente nas próximas edições.

CAPÍTULO Xl
Das Disposições Gerais.
Artigo 36- a equipe que perder 02 (dois) jogos seguidos ou alternada por WO (independente de justificativas) será
eliminada da competição em qualquer fase do campeonato, após a eliminação da equipe os jogos restantes ficarão 03 x
00 (três a zero ) para adversário.
Artigo 37 - A associação que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida será eliminada da atual competição, e
automaticamente estarão impedidas de participar da próxima edição.
Artigo 38 - Caso os distúrbios e/ou agressões sejam causados isoladamente por atletas ou dirigentes, a pena será
individualizada com afastamento dos envolvidos por (01) um ano.
Artigo 39 - As equipes deverão informar a Comissão Organizadora à descrição e o desenho de seu uniforme 10 (dez) dias
antes do início da competição, e atualizar essa informação em caso de modificação no decorrer do campeonato.
Artigo 40 - Quando houver de ordem administrativa e técnica indispensável à segurança e à normalidade da competição,
reservada os limites da área técnica poderão permanecer no local destinado ao banco de reservas, além da Comissão
Técnica (treinador, preparador físico, médico e massagista) e no máximo 10 (dez) atletas reservas, para eventuais
substituições, devidamente uniformizadas.
Artigo 41 - A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada da competição.
Parágrafo 1ª. Caso a equipe que utilizar atleta irregular seja ganhadora do confronto, esta perderá todos seus pontos e a
equipe adversária ganhará 03 (três) pontos.
Artigo 42 - Nenhuma partida poderá ser iniciada com menos de 07 (sete) atletas, por quaisquer das equipes disputantes.
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Artigo 43 - O prazo para as equipes darem entrada em recursos será de 24 horas após o término do jogo, desde que
acompanhado das provas. Após esse prazo o resultado será automaticamente homologado, não cabendo mais
representações.
Artigo 45 - Todas as equipes assinam presente regulamento e estarão de acordo com o mesmo
Artigo 46 - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela organização.
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