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PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer TERMO DE 

FOMENTO 057/2021 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

 
 

1 – DA INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Mover da Vida – IMV - inscrito no CNPJ nº 10.550.936/0001-40, vem, 
respeitosamente, prestar contas do objeto do Termo de Fomento em epígrafe. 
 

O Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer cumpriu, de início, o 
objetivo geral, os objetivos específicos, as metas, as etapas, e, mais ainda, de 

acordo os participantes, foi um verdadeiro sucesso. 
 
Os recursos humanos, os recursos materiais e as estruturas físicas foram 

importantíssimos para a realização do Projeto, e, consequentemente, foram utilizados 
em conformidade com o que previa no Plano de Trabalho. Resultando, dessa forma, 

no cumprimento do Objeto do Projeto.   
 
Os ganhos mensuráveis foram constatados pelas apresentações das súmulas, 

das tabelas, das fichas de inscrições, dos registros em fotos. Já os ganhos 
intangíveis foram frutíferos pela marca psicológica deixada nas mentes e nos 

corações dos atletas participantes. Foram momentos ímpares! 
 

A comunidade de do Cruzeiro mereceu e merece uma Competição dessa 

magnitude, pois, como registrado na justificava no Plano de Trabalho, Considerando 
que o lazer é direito previsto pela constituição e levando em consideração a cultura 

nacional da paixão pelo futebol, este projeto é voltado para a qualidade de vida, lazer 
e bem estar físico e psicológico dos participantes, além de desenvolvimento local da 
cidade na prática esportiva.  

Dessa forma é relevante o desenvolvimento desse projeto, fomentado pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal e que certamente oportunizará a 

comunidade do Distrito Federal a participação nas competições de Beach Soccer. 
Dentro desta perspectiva O Instituto Mover da Vida-IMV juntamente com a 

Federação de Beach Soccer do Distrito Federal vem fomentar a modalidade da areia no 

Distrito Federal. Sendo assim, é de responsabilidade única do IMV realizar o 
Campeonato Brasiliense nos naipes Masculino e Feminino. 

Além da competição ser de cunho obrigatório para todas as Federações, também 
conta com atletas e profissionais de diversas regiões administrativas do Distrito Federal 

e Entorno, oportunizando que atletas e membros de comissão técnica vivenciem as 
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regras especificas da modalidade, com orientações e regulamentos, disciplinando o 
melhorar de cada equipe fomentando a modalidade nas respectivas categorias.  

solidária e igualitária, estando em conformidade com os interesses da Secretaria de 
Esportes do DF.  

 
O acesso à participação em competições esportivas é limitado, além de existir poucas 
opções de eventos em determinadas faixas etárias e modalidades na cidade e até no 

Distrito Federal, existe o alto custo, para inscrever e manter um atleta, equipe ou até 
uma entidade esportiva em uma Federação ou em um evento esportivo e a inexistência 

de recursos de projetos que atendem a comunidade em estado de vulnerabilidade foi 
por estes motivos que o Campeonato Brasiliense de Beach Soccer Federado foi criado. 
Para democratizar o acesso de todas as faixas etárias em diversas Categorias do Beach 

Soccer no Distrito Federal. 
 

Neste contexto de direito, a prática esportiva apresenta-se como um instrumento de 
auxílio no processo de desenvolvimento integral da criança e do adolescente, Adultos e 
Veteranos do Sexo Masculino e Feminino além de favorecer a construção da cidadania. 

 
O projeto apresentado tem como iniciativa nobre, uma maneira sadia de canalizar a 

energia dos participantes, para o esporte, contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento físico, intelectual e consequentemente afastando-o das drogas e da 
marginalidade.   

 
Processo construído e realizado pelos diversos atores da sociedade, que atuam em 

diversos projetos esportivos no dia a dia na cidade. 
 

Destacam-se como avanços legais que afirmam o direito ao esporte e ao lazer, as 
seguintes legislações:  

 

Constituição Federal, Art. 6º: "São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição”. 
 

Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 254: “É dever do Distrito Federal fomentar 
práticas desportivas, formais e não formais, como incentivo a educação, 

promoção social, integração sociocultural e preservação da saúde física e mental 
do cidadão”, sendo assim, as Olimpíadas de Ceilândia tem o papel de disseminar 
a prática desportivas nas suas mais diversas manifestações, objetivando a 

melhora da qualidade de vida, hábitos saudáveis são de extrema importância 
para o bem-estar físico, psicológico e afetivo social da população. 

 
Dentro deste conceito, o Campeonato Brasiliense de Beach Soccer Federado têm 
se revelado uma das mais poderosas ferramentas da evolução do nosso esporte na 

Cidade. A competição evolui a cada ano em sua organização e planejamento. Também 
é um verdadeiro programa social, uma importante ferramenta na educação e 

socialização do público alvo, a partir do momento em que auxilia no seu 
desenvolvimento integral, físico e emocional e na construção de seus valores éticos e 
morais.  

 
Com isso, os princípios fundamentais do esporte são ampliados da esfera esportiva à 

social, satisfazendo as necessidades de diversão, movimento e integração dos 
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praticantes, fazendo com que estabeleçam laços afetivos espontâneos e indissolúveis 
ao longo das suas vidas. Assim, torna-se possível entender a seguinte afirmação: “A 

partir de diferentes óticas, pode-se entender que a prática de esportes não se limita 
apenas ao lazer, mas está como auxílio à formação humana, à educação, à qualidade 

de vida e à socialização do indivíduo”.  
 
Portanto, o Campeonato Brasiliense de Beach Soccer Federado é perfeitamente 

propício, de forma harmônica e absoluta ao instante. 
 

• Os objetivos do Projeto tanto o geral quanto os específicos foram atendidos, 
sobretudo nos recortes que dizem: Contribuir para diminuição da exposição dos 
riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho 

infantil, exploração sexual) e conscientização da importância da prática esportiva, 
assegurando o exercício da cidadania; 

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

• Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando a comunidade menos 

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

em corpo sadio);  
• Proporcionar oportunidades de vivência de eventos e competições esportivas. 

 

 

2 – DOS OBJETIVOS 

 
No Plano de Trabalho, registrava-se assim os objetivos: 

 
OBJETIVO GERAL: Proporcionar a prática de atividades esportivas, em especial o 

Beach Soccer, por meio do Campeonato Brasiliense de Beach Soccer de 2021, na cidade 
do Cruzeiro – DF, para as faixas Feminino, SUB-17 e adulto e na categoria Masculino 
SUB-17, Adulto e Veterano, priorizando os participantes que estejam em situação de 

vulnerabilidade social. 
 

 
a) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Promover a participação de adolescentes, adultos, nas categorias feminino e 
masculinos, sem discriminação de raça, classes sociais, religião;  

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

 -Desenvolver o espírito esportivo e o gosto pelo esporte como lazer e inclusão 
profissional; 
 -Ranquear as melhores para participação em certames nacionais e internacionais. 
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E, assim, as metas qualitativas e quantitativas foram cumpridas e guardando 
consonância com o cumprimento dos objetivos do Plano de Trabalho.  

 

3 – DAS METAS 

 
As metas qualitativas e quantitativas tiveram os seguintes indicadores de 

monitoramento: 
 

Metas (Qualitativa) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento das metas 

Contribuir com a divulgação 
do projeto  

Confecção de Banners -Fotos  
- Notas Fiscais 

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

Aquisição de bolas, materiais 
contra covid 19 e 
contratações de 
RH e serviços para realizar o 
projeto  

- Listagem das equipes inscritas nas 
competições; 
- Registros fotográficos, prints e links 
(de reportagens); 
- Notas Fiscais 

Premiar os participantes do 
projeto com medalhas e 
troféus 

Aquisição de medalhas e 
troféus 
premiação 

-Fotos 
- Notas Fiscais 

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

cumprimento 
Atingir cerca de 200 atletas 
inscritos em 20 equipes. 

Fichas de Inscrições das 
equipes com relação de 
atletas. 

Relatório de Inscrições e Fichas de 
inscrição por equipes.  

Ranquear, no mínimo, três 
equipes em duas categorias que 
irão representar o DF em 
certames nacionais promovidos 
pela CBSB 

Boletim final de competição 
com campeão de cada 
categoria e indicação de vaga 
em certame nacional. 

Relatório de atividades enviadas à 
Confederação Brasileira  

 

As metas tangíveis consistiam no Plano de Plano da seguinte forma: 
a) Público-Alvo - Direto: 220 – Composto por atletas e comissões técnicas. 

 
b) Público-Alvo - Indiretos: - Composto por pais, familiares e amigos que caso o 

protocolo em vigência na época não permita a presença de público nas 

competições, participaram e acompanharam a competição de forma indireta, 
pelos atletas treinadores e meios de comunicação 

(internet/instragan/facebook/watsap, site e etc). 
 
A ressalva fica por conta da restrição da presença de público nos eventos esportivos no 

Distrito Federal, atendendo à lei local, alcançando, de forma “se ne quo non”, o público-
alvo denominado direto. Com essa medida, automaticamente, a meta passou à condição 

de atender ao público-alvo direto. E assim foi feito e cumprido.  
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4 – DAS FORMAS DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

4.a) Comissões 
 
A metodologia adotada para executar o Campeonato Brasiliense Federado de Beach 

Soccer foi oportuna, porque ouviu-se vários setores da comunidade, estimulou a 
integração entre estas comunidades.  

 
4.b) Protocolo de Segurança 
 

Teve-se a preocupação em cumprir, na integra, o protocolo de segurança 
sanitária previsto no Decreto 41.214, de 21 de setembro de 2020. 

 
Já era público e notório que o COVID-19 era é uma doença infecciosa causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. 

Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, 
dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou 

descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e 
começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas apresentam apenas 
sintomas muito leves. 

 
Não podia e nem pode negligenciar os cuidados que requer na prevenção contra esse 

vírus. Utilizou-se, dessa forma, sem margem de questionamento, o que preconiza o 
teor do Decreto 41.214. Adotou-se, de início, a vedação de presença de expectadores, 
estabeleceu o distanciamento social, a obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em 

gel 70% para higienização de todos que participaram do Campeonato Brasiliense 
Federado de Beach Soccer, além de aferição da temperatura de todos que adentraram 

ao local de realizações da competição, observando sempre: (inquérito...) 
  

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no 

art. 5º deste Decreto. 
 

2. Privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-
condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. 

 
3. Obediência ao seguinte cronograma: 
3.1. Atividades para até 100 pessoas, a partir de 06 de outubro de 2020. 

3.2. Atividades para até 300 pessoas, a partir de 27 de outubro de 2020. 
3.3. Atividades para até 500 pessoas, a partir de 17 de novembro de 2020. 

3.4. Atividades para até 1000 pessoas, a partir de 08 de dezembro de 2020. 
3.5. Atividades para um público acima de 1000 pessoas, a partir de 05 de janeiro 
de 2021. ... 

... L) Competições esportivas profissionais 
 

4. As competições e os treinamentos serão realizados sem a presença de público. 
 
5. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo 

de 2 metros, exceto para os atletas durante o treinamento e as competições. 
 

6. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades 
assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde, 
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constante do sítio: 
http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/Plano-de-

Continge%CC%82nciaV.6..pdf. 
 

7. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas 
as pessoas que ingressarem nos locais de competição e treinamento. 
8. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de 

infecção pelo novo coronavírus devem ser afastados. 
9. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados 

e higienizados antes do uso. 
10. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários. 
11. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado. 

12. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira 
intercalada e usar máscara. 

13. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para 
permanecer sem máscaras no tempo das competições. 
14. 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. 

15. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem 
com febre e suspeita ou comprovada infecção pelo novo coronavírus. 
16. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas 

complementares de protocolos e medidas de segurança específicos, de acordo 
com as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos 

gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 
 

4.c) Congresso Técnico 
 
O evento foi, efetivamente, apresentado aos representantes das equipes participantes, 

inclusive dando-lhes ciências do Regulamento Geral  do Campeonato Brasiliense 
Federado de Beach Soccer.  

 
Passou-se, então, naquele dia, às mãos das equipes, as tabelas, os regulamentos da 
competição e informações e orientações a despeito do Projeto. Cumpriu-se mais essa 

meta. 
 

4.d) Estrutura de Recursos Humanos, de Materiais e de Divulgação 
 
4.d.1) Recursos Humanos 

 
O Projeto foi entregue às mãos de pessoas interessadas, responsáveis, e, mais ainda, 

comprometidas com o resultado final: satisfação do público-alvo, e, depois, com a 
sociedade do Distrito Federal em Especial a da Cidade Satelite do Cruzeiro “ARUC” onde 
acontecram todos os jogos. 

 
Os atores, então, envolvidos diretamente na elaboração e execução do Plano de 

Trabalho, foram:
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RECURSOS HUMANOS 

Nº QUANT. CARGO ATRIBUIÇÕES 

01 01 Coordenador 

Geral 

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

02 02 Auxiliar 
Administrativo 

Auxiliar administrativo um Profissional que auxiliará nas demandas 
administrativas do Projeto, que envolvem o planejamento e controle do 
projeto, cotação de fornecedores, contratação de serviços e fornecedores, 
organização de pagamento, e elaboração das planilhas de prestação de 
contas, não será exigida formação acadêmica e terá uma carga horária de 
8hs diárias  

 
A ação acerca dos recursos humanos para o projeto foi realizada de acordo com o Plano de 
Trabalho, assim o objeto da meta pactuado foi cumprido. 

 
A ação acerca dos recursos humanos para o projeto foi realizada de acordo com o Plano de 

Trabalho, assim o objeto da meta pactuado foi cumprido. 
 
4.d.2) Os Recursos Materiais  

Os recursos materiais foram elementos indispensáveis, também, para a realização do 
projeto. Não há o que se falar sobre o quão foram necessários cada bola, cada medalha, 

enfim, cada material que foi instrumentalizado para o brilhantismo do evento. 
 
Os recursos materiais e as estrutura físicas foram utilizados por modalidade, assim facilitou 

abruptamente o fator organizacional e o controle eficaz da movimentação de cada 
especificidade esportiva. 

 
Apresentamos, abaixo, algumas modalidades com os respectivos materiais e/ou estruturas 
físicas, que, durante o evento, foram utilizados, merecendo destaque à disponibilização de 

ambulância para momentos fortuitos ao projeto. Os demonstrativos das respectivas 
modalidades, abaixo, portanto, são fáticos e têm a função de ilustrar como se procedeu nas 

demais especificidades esportivas:  
 

Etapa 2.1 Aquisição de materiais 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviço) 
Quant. 

2.1.1 

Aquisição de 200 medalha exclusiva 7 cm Espessura 
4mm fita personalizada 3cm largura 2 faces 
personalizadas frente da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo verso da medalha cunhada com 
alto/baixo relevo sem adesivo sem resinas coloridas 
metal zamak com metalização ouro, prata e bronze 
ou todas envelhecidas fica a escolha 

Unid. 200 

2.1.2 

Aquisição de 10 troféus aço inox curvado e polido 
acrílico espelhado prata (acabamento acima da base) 
acrílico espelhado prata (em frente a base) adesivos 
personalizados de alta colagem com impressão 
digital MDF com pintura laqueada prata e corte laser 
altura 50 centímetros 

Unid. 10 

mailto:institutomoverdavida@gmail.com


              

 

Instituto Mover da Vida - I.M.V.  Site: institutomoverdavida.org.br/e-mail: institutomoverdavida@gmail.com  CNPJ: 10.550.936/0001-40 
TERMO DE FOMENTO 057/2021 

2.1.3 

Aquisição de 10 troféu de Goleiro menos vazado feito 
em resina modelada a mão, envolvendo pintura ouro 
velho Base em MDF com pintura preto laqueado 
Acabamento em acrílico espelhado prata em frente a 
base Adesivo personalizado de alta colagem com 
impressão digital aproximadamente 19CM altura 

Unid. 10 

2.1.4 

Aquisição de 08 troféu de artilheiro em formato de 
Chuteira com travas feita em resina modelada a mão, 
envolvendo pintura bronze velho cano niquelado 
cromado revestido por vinil escovado dourado Base 
em MDF com pintura preto laqueado Acabamento em 
acrílico espelhado prata em frente a base Adesivo 
personalizado de alta colagem com impressão digital 
aproximadamente 19CM altura 

Unid. 05 

2.1.5 

Aquisição de 37 Bolas Conext 21 Pro Beach, Filme 
100% TPU, Câmara de butil, Superfície costurada à 
máquina, Qualidade profissional certificada pela 
FIFA, Bola para futebol de praia, Deve ser inflada, Cor 
do artigo: Solar Orange / White / Black / Shock Pink, 
bola esta profissional usada pelas Federações de 
Beach Soccer. 

Unid. 37 

2.1.6 

Aquisição de 15 Kits de Conjunto de Uniformes para 
árbitros contendo: 1 camisa com bolso (blusa em dry-
fit sublimada com Proteção Ultra violeta acabamento 
de arte em alta definição personalizada), 01 Bermuda 
100% poliéster  

Kit 15 

2..1.7 Aquisição de 50 caixas de Água (Copo de 200 ml) - 
Caixa com 48 unidades  Caixa 50 

2.1.8 

Aquisição de 1 termômetros Digital Laser 
infravermelho medidor de febre, com ISO 13485, 
Emiti efeito sonoros, Tempo máximo para medição: 5 
segundos, Alimentação: Pilha AAA, temperatura de 
trabalho: 32 a 40 ºC,  Mira laser para acertar o alvo 
com precisão, Temperatura Relativa: 
85%,  Resolução mínima: 0,1 ºC,  Precisão: ± 0,1 º C, 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 109 ºF,  Erro 
máximo: 0,3ºC- Distância ideal para medidas: 5 a 15 
cm,  Memória interna para 32 medições. 

Unid. 1 

2.1.9 Aquisição de 10 Álcool Gel 70% Higienizador 500ml Unid. 10 

 

 

Etapa 3.1 Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviço) 
Quant. 

3.1.1 

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

Mês 02 

3.1.2 

1- Auxiliar administrativo 1 Profissional que auxiliará 
nas demandas administrativas do Projeto, que 
envolvem o planejamento e controle do projeto, 
cotação de fornecedores, contratação de serviços e 
fornecedores, organização de pagamento, e 

Mês 02 
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elaboração das planilhas de prestação de contas, não 
será exigida formação acadêmica e terá uma carga 
horária de 8hs diárias  

 
 

Etapa 4.1 Serviços - Equipe de Arbitragem e Assessoria de Contabilidade 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviço) 
Quant. 

3.2.1 Equipes de Arbitragem de Beach Soccer (composta 
por 02 árbitro de campo e 01 árbitro apontador) Jogo 40 

3.2.2 

Contratação de serviço de Assessoria de 
Contabilidade - fazer toda contabilidade do projeto e 
auxiliar o coordenador na prestação de contas do 
projeto. 

Mês 02 

3.2.3 

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

Mês 02 

3.2.4 

1-Fotografo capacitado com equipamento digital 
profissional reflexa, mínimo de 8,5 megapixel. O 
fotógrafo deverá realizar cobertura fotográfica com 
qualidade jornalística editada e tratada, imagens de 
montagem e desmontagens de estruturas para 
prestação de contas do evento, devendo ser entregue 
em material digital. Material deverá ser entregue 
organizado em mídia.  

Diária 8 

3.2.5 

Serviço de transmissão esportiva ao vivo com 
narração, utilizando uma câmera 
profissional, a ser transmitido no facebook ou 
Instagram do Instituto. 

Jogo 40 

 
Vejamos, ainda, abaixo, alguns registros fotográficos, nos momentos da execução do objeto 
do projeto:  
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A ação acerca dos recursos materiais e de estruturas físicas para o projeto foi realizada de 

acordo com o Plano de Trabalho, dessa forma o objeto da meta pactuado foi cumprido. 
 
4.d.3) Divulgação 

 
A Divulgação do Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer,foi realizada em 

vários canais, dentre os quais, às redes sociais: site, facebook, whatsApp, enfim, nas redes 
de interação tecnológicas. Destaca-se, também, a utilização de banners a Divulgação do 
Projeto. 

 
Utilizou-se, todavia, para a realização do projeto, os seguintes materiais de Divulgação:  

 

Etapa 1.1 Realização da Divulgação 

ITEM Descrição Detalhada 
Unidade de Medida 

(Diária/Mês/Mts/Serviço) 
Quant. 

 1.1.1 
Aquisição de 03 Banners em Lona Tamanho 3 
metros de largura por 1 metro de altura em 
ilhóes. 

Unid. 03 

 
Vejamos, ainda, abaixo, alguns registros fotográficos dos materiais de Divulgação nos 
momentos da execução do objeto do projeto: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
O movimento referente à Divulgação do projeto foi realizado de acordo com o Plano de 

Trabalho, sendo assim o objeto da meta pactuado foi cumprido. 
 

5 – DA COMPETIÇÃO 

 

 
5.1) Beach Soccer 

 
O Beach Soccer é praticado há algumas décadas como uma variação de lazer. O Beach Sccer 
é um esporte coletivo jogado entre dois times de cinco jogadores cada uma dupla de árbitros 

um cronometrista e um mesário que se ocupam da correta aplicação das regras. O esporte 
é jogado nos campos de areia espalhados por nossa Cidade que muitas das vezes 

degradados.  
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Os jogos do Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer aconteceram na quadra de 

Areia da ARUC Cruzeiro - DF  em cinco categorias: 
 
Os jogos serão disputados em três tempos de 12 minutos cronometrados, com 

intervalo de 10 minutos corridos de descanso entre os tempos, conforme Livro 
de Regras da Fifa; 

 
Forma de Disputa da categoria SUB-17 Feminino 
 

Será disputado entre 03 equipes chave única todos contra todos, classificando 
os 02(dois) melhores para a final totalizando assim 05(cinco) jogos . 

 
Forma de Disputa da categoria adulto Feminino 

 
Será disputado entre 04 equipes, chave única todos contra todos, classificando 
as 04(quatro) equipes para semi final sendo 1º contra o 4º e 2º contra o 3º 

classificando os dois vencedores para a final totalizando assim 09(nove) jogos. 
 

Forma de Disputa da categoria Sub 17 Masculino 
 
Será disputado entre 04 equipes, chave unica todos contra todos, classificando 

as 04(quatro) equipes para semi final sendo 1º contra o 4º e 2º contra o 3º 
classificando os dois vencedores para a final totalizando assim 09(nove) jogos. 

 
Forma de Disputa da categoria adulto Masculino 
 

Será disputado entre 06 equipes, divididas em 02(duas) chave com 03(três) 
equipes cada jogando uma chave contra outra classificando os 02(dois) primeiros 

de cada chave para a semi final sendo o 1° contra o 2º da mesma chave e os 
vencedores se classificam para a final totalizando assim 12(dose) jogos. 
 

Forma de Disputa da categoria adulto Veterano 
 

Será disputado entre 03 equipes, chave unica todos contra todos, classificando 
os 02(dois) melhores para a final totalizando assim 05(cinco) jogos . 
 

• O Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer, aconteceu nas Seguintes 
Categorias, Adulto Principal, Masculino e Feminino, Sub17 Masculino e Feminino  e 

Veteranos Masculino sendo A Categoria Principal com 06(seis) equipes divididas em 
duas chaves de três equipes, na Categoria Feminina Adulto aconteceu com 04(quatro) 
equipes em chave única, Categoria Feminina e Masculina Sub 17o aconteceu com 

04(quatro) equipes cada em chave única e na Categoria Veterano Masculino aconteceu 
com 04(quatro) chave única 

 
A Coordenação deixou sua contribuição narrando: 
 

“Venho aqui neste momento mostrar a minha felicidade pela competição e agradecer 
primeiramente a Deus e a todos os envolvidos nesse evento desde o mais simples a 

toda coordenação e todas as equipes participantes da Campeonato Brasiliense 
Federado de Beach Soccer” 
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6 – DA CONCLUSÃO 

 
Os trabalhos esportivos do Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer foram 
realizados em consonância com o Plano de Trabalho, logo os resultados da Prestação de 

Contas – pela ótica do cumprimento do objeto – foram alcançados atendendo todas 
as ementas previstas nos objetivos, nas metas da respectiva modalidade 

desportiva. 
 
O público-alvo direto foi, eminentemente, construído por atletas e comissões técnicas. As 

fontes de mensuração desse indicador foram as súmulas outra ora os inquéritos 
epidemiológicos e em outro momento as fichas de inscrições, e, enfim, mesmo diante da 

crise sanitária, que, inquestionavelmente, contribuiu para diminuir o brilho do Campeonato 
Brasiliense Federado de Beach Soccer, contou com o apoio dos amantes do esporte 
assistindo às partidas esportivas de casa e/ou do trabalho através das redes sociais. E, neste 

sentido, cumpriu-se mais essa meta.  
 

Não há dúvidas, que, quando o Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer 
surgem com os números em decréscimos, debita-se ao fato, primeiro e mais importante, do 
cumprimento ao Decreto governamental proibindo a presença de telespectadores nos 

eventos esportivos, e, segundo e consequentemente, os medos e os receios estavam à flor 
da pele da sociedade pelo desconhecimento do vírus. 

 
a) Anexos 

Os anexos a esta prestação de contas têm as funções de comprovar, pelas óticas da 

qualidade e do cumprimento do objeto, as realizações dos objetivos geral e específicos, das 
metas e das etapas, em consonância com o que preconiza o Plano de Trabalho. 

 
As comprovações, então, ficam por conta das combinações dos relatórios de controles das 

súmulas, ora pelas fichas de inscrições, ora pelos inquéritos epidemiológicos, e, também, ora 
pelo acervo de fotos afixadas aos respectivos fatos desportivos do Campeonato Brasiliense 
Federado de Beach Soccer. 

 
E, para encerrar o tópico da temática dos anexos, a documentação física que dá sustentação 

aos fatos explicitados ao longo deste relatório de prestação de contas, encontra-se na sede 
do Instituto Mover da Vida – IMV – à disposição da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
– SEL – para o que se fizer necessário. 

 
b) Depoimentos impactantes  

 
O Diretor Presidente do Instituto Mover da Vida – IMV – Sr. Moacir Pinto Osório Júnior – 
“resumiu o Campeonato Brasiliense Federado de Beach Soccer como o grande marco 

desportivo da Cidade do Distrito Federal, nesses últimos tempos”. Completou ainda que “foi 
um enorme prazer, mais uma vez, ter participado ativamente e não ver hora de iniciar a 

Competição no ano de 2022”.  
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E, finalmente, encerra-se essa inesquecível Campeonato Brasiliense Federado de Beach 

Soccer, com a consciência do dever cumprido em todas as suas dimensões. 
 
E, por fim, agradecemos as famílias, os parceiros, os atletas, os dirigentes, a equipe 

administrativa, a equipe técnica, os parlamentares que contribuíram de forma direta e 
necessária, e, em especial, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL – que, como de 

costume, faz-se presente nos projetos sociais e desportivos do Distrito Federal, contribuindo 
de maneira direta, eficiente e eficaz. 
 

Precisamos, ainda, não menos importante que os tópicos anteriores, fazer alusão aos nossos 
sinceros sentimentos aos atletas, dirigentes, parceiros, e, enfim, familiares destes que 

“partirão” por conta do Covid-19. 
 

 
À disposição para dirimir possíveis dúvidas, subscrevemo-nos, 
 

 
 

Atenciosamente,    
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