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PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Instituto Mover da Vida -IMV 

Nome Fantasia: IMV 

CNPJ: 10.550.936/0001-40 Endereço: EQNM 19/17 Bloco BLotes 1 e 2 Sala 01 

Complemento: Bairro/Cidade: Ceilândia Sul CEP: 72.215-562 

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

E-
mail:institutomoverdavida@gmail.com 

Site/Redes Sociais:www.intitutomoverdavida.org.br, 
https://www.facebook.com/InstitutoMoverdaVida 
https:@institutomoverdavida 

Responsável da OSC (Dirigente): Moacir Pinto Osório Júnior 

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

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

 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Moacir Pinto Osório Júnior 

Função na parceria: Acompanhamento 

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

Telefone Fixo:  Telefone Celular: 61 98532-1230 

E-Mail do Responsável: junioricp@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

 
O Instituto Mover da Vida – IMV – fundado em 06 de novembro de 2005 e registrado em 

17/12/2008, é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, fundada por um grupo de amigos sonhadores 
que se juntaram para promover e ajudar as comunidades carentes. Daí nasce o Instituto - IMV.  O IMV é 
caracterizado como Organização da Sociedade Civil, de natureza filantrópica e assistencial, observa o 
princípio universalização dos serviços, tendo como objetivo atender, promover e valorizar as pessoas e 
os grupos de pessoas menos favorecidas, promovendo a ações desportivas, de lazer, cultura, educação 
e preservação do meio-ambiente e seus recursos naturais, associado a atividades e palestras sobre 
cidadania, educação sexual, e temas relacionados ao comportamento e dúvidas das Crianças, 
adolescentes, Jovens e idosos. Além de despertar na comunidade o espírito de Fraternidade e 
Solidariedade. O Instituto Mover da Vida – IMV, em Parceria com outras Organizações Civis do Distrito 
Federal, orgulha-se de ter realizado, por enquanto, três das nove Olimpíadas de Ceilândia:  

 
 
a) Mulheres Boleiras 2021 – Termo de Fomento 014/2021, Processo Número 00220-

00001853/2021-34, atendendo a 60 atletas do Instituto Mover da Vida, do sexo feminino, com 
idade a partir dos 13, com foco no Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer e 
Campeonato Brasiliense feminino, com o intuito de colocar as atletas participantes deste 
projeto entre as quatro melhores equipes das competições supracitadas; 

b) Senzala de Capoeira – Termo de Fomento 026/2021, Processo Número 00220-
00001356/2021-36, projeto que aconteceu em duas cidades do Distrito Federal, sendo estas 
Santa Maria e Cidade Estrutural, com aulas de capoeira, atendendo a 140 alunos em situação 
de vulnerabilidade social, no período de 3 meses,visando a inclusão, socialização e a prática 
esportiva da capoeira como arte marcial e expressão cultural. 

c) Gamadinho 2021 – Termo de Fomento 034/2021, Processo Número 00220-00003194/2021-
71, realizado na cidade do Gama - DF, atendendo cerca de 1920 pessoas, entre atletas e 
comissão técnica, visando a prática esportiva promovendo campeonato de base, gerando 
entretenimento, renda, visibilidade ao esporte, dentre outros. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: PROJETO MULHERES BOLEIRAS 

Local de realização:  
-Campo Sintético da QNJ 07 área EspecialTaguatinga Norte – DF 
-Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF 
-Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF 

Período de execução: 05/09/2022 a 09/12/2022 

Período de realização do Projeto: 09/09/2022 a 09/12/2022 

Enquadramento: ()participação (   ) educacional   ( x ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 80 (70 atletas feminino 10 comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 000 

Valor Total do Projeto: R$ 152.939,18 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e 
dezoito centavos) 

Valor Total: R$ 149.658,18 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito 
centavos) 

 
2.1. OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização do Projeto Mulheres Boleiras 
 

2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

O Projeto Mulheres Boleiras, é um projeto que acontece desde 2021, sendo essa a sua segunda 
edição. Este projeto vem sendo um sucesso, atendendo a 70 atletas do sexo feminino, abrangendo 
crianças, jovens e adultos. 

Este projeto é realizado nas cidades de Ceilândia e Taguatinga, e visa o atendimento das atletas 
do Instituto Mover da Vida – IMV e do Ceilândia Esporte Clube, garantindo treinamento necessário para 
o condicionamento físico e tático das atletas para que estas possam estar entre as quatro melhores 
equipes do Distrito Federal nas competições do Campeonato Brasileiro Feminino de Beach Soccer, em 
local e data a ser definido pela Confederação Brasileira de Beach Soccer e Campeonato Brasiliense 
Feminino de Beach Soccer; Campeonato Brasiliense Feminino de Futebol de Campo e demais 
competições amadoras de futsal e futebol de campo e Fut7, que aconteceram por todo o Distrito Federal 
durante o decorrer do ano de 2022, assim como entre as quatro melhores equipes do Campeonato 
Brasiliense de Futebol de Campo Feminino, organizado pela Federação de Futebol do Distrito Federal.  

Desta forma a utilização de recursos provenientes da Lei nº 13.019/2014, se justifica devido a 
clara dificuldade de se conseguir apoios para a prática do Futebol Feminino nas cidades citadas acima, 
que é tão importante para a transformação e abertura de novas possibilidades para as Meninas e 
Mulheres praticantes de Futebol Feminino em nossa Cidade, nas categorias supracitadas., 

O Instituto Mover da Vida – IMV, atende a todos os pré-requisitos necessários para pleitear 
recursos do fomento, pois é uma entidade sem fins lucrativos, existente desde 2008, conforme 
comprovações já apresentadas estando de acordo com a legislação vigente para o recebimento de 
recursos, para incentivar o desenvolvimento do futebol feminino, atrair novas adeptas a modalidade, 
ajudar no desenvolvimento, incentivando assim a criação de novos projetos como este.  

Diante de tudo isto, esperamos que com esta parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do 
Distrito Federal, conquistemos novas mulheres para pratica do Futebol Feminino e para isso aconteça 
estaremos utilizando os espaços do Campo Sintético da QNJ 7 Área Especial, Campo Gramado do 
Estádio Abadião, Campo de Beach Soccer situado na QNM 33 área especial, Quadra de Esportes do 
Ginásio do COSE Parada, Campo de futebol de Campo Gramado da Sede Social do Instituto Mover da 
Vida – IMV, em horários a serem definidos pela comissão técnica do Instituto Mover da Vida. 
 

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

A lei orgânica do distrito Federal prevê: 
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Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentar praticasdesportivas, formais e não 
formais, como incentivo a educação,promoção social, integração sócio cultural e 
preservação dasaúde física e mental do cidadão. 

 

O Projeto Mulheres Boleiras acontecerá para que o acesso ao futebol feminino seja democratizado 
e possa estimular a pratica desta modalidade, além destas atletas vivenciaremcompetições tanto em nível 
local  e  nacional, explorando assim todas as suas potencialidades, elevando o nível técnico e tático das 
participantes, promovendo  o fortalecimento do futebol feminino em nossa capital, estimulando a 
competência administrativa e desportiva, além de envolver toda comunidade das Cidades de Ceilândia e 
Taguatinga, que esteja em situação de vulnerabilidade social de forma acessível  para Mulheres a partir 
de 10(dez) anos de idade e   inclusão social para  portadores de deficiência como contrapartida Social do 
Projeto que acontecerá 03(três) vezes por semana (Terça Futsal, quarta e  sexta Futebol de campo e 
Beach Soccer), com treinos específicos, treinamento de goleiras, e preparação física  das participantes 
do projeto, dando qualidade de vida, bem estar físico e psicológico para as participantes que na sua 
maioria são atletas em situação de vulnerabilidade social, que por  diversos motivos não tem acesso a 
esse  tipo de projeto, dessa forma o Projeto Mulheres Boleiras, será executado pelo Instituto Mover da 
Vida – IMV, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, projeto este que é de 
suma importância  para as comunidades carentes de Ceilândia e Taguatinga, que certamente 
oportunizará as suas participantes uma vida mais saudável  com a pratica do Futebol seja ele no Campo, 
Areia, Sintético ou quadra de Futsal, ajudando a socializar e  integrar as participantes de classes sociais 
menos favorecidas, permitindo assim que as participantes possam interagir através de projeto tendo uma 
nova perspectiva de vida  pautado no respeito as diferenças, ajudando assim a construir cada dia  uma 
sociedade mais justa, solidária e igualitária, envolvendo toda comunidade ao seu redor, estando assim 
em conformidade com os interesses da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal. 

 
2.4. OBJETIVO GERAL: 

 
Realizar o Projeto Mulheres Boleiras com treinamentos para as competições locais e nacionais de 

Futebol de Campo, Beach Soccer, Futsal, para a participação nosCampeonatos Brasiliense Feminino, 
Campeonatos de Beach Soccer Organizado Pela Federação e pela ConfederaçãoBrasileira de Beach 
Soccer. 

 
2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

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

• Melhorar o nível técnico e táticodas atletas através de treinamentos e participação no Campeonato 
Brasiliense de Futebol FemininoCopa do Brasil de Beach Soccer e Brasileiro de Beach Soccer e 
demais competições amadoras de nossa cidade; 

• Fortalecer ações esportivas relacionadas à categoria de Futebol Feminino, democratizando o 
acesso ao esporte as mulheres; 

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

 
2.5. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE 

MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  

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

cumprimento das Metas 

Contratação de Profissionais qualificados 
para realização das atividades do projeto 

Mulheres Boleiras. 

Contratação de RH e 
Serviços 

-Lista dos profissionais 
-Registros fotográficos 

-Notas fiscais 

Participar das competições locais e 
nacionais 

Participação em 
campeonatos Locais e 

nacionais 

-Súmulas 
-Registros fotográficos 

Aquisição de materiais de qualidade para Aquisição de materiais - Fotos 
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realização do projeto -Notas Fiscais 

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

cumprimento 

Realização dos treinos e jogos de Beach 
Soccer, Futebol de campo e Futsal para 70 

participantes divididas nas três 
modalidades. 

Inscrições 
-Ficha de inscrição 

- Registros fotográficos 

Classificar a equipe de futebol de campo e 
Beach Soccer entre as 4 melhores 

Resultado final das 
competição. 

-Tabela de classificação final 
- Fotos 

 
 

2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESPROJETO 

Nome do Evento: MULHERES BOLEIRAS  

Descrição/Etapa: Treinamentos 

Data do Projeto: 09/09/2022 a 09/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino/noturno 

Período Custeado pelo 
Fomento: 

05/09/2022 a 09/12/2022 Turno: Matutino / 
Vespertino/noturno 

Local: -Campo Sintético da QNJ 07 área Especial Taguatinga Norte – DF 
-Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF 
-Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF. 

Espaços Físicos Disponíveis: 

( x ) Quadra Poliesportiva () Quadra Poliesportiva 

(...) Pátio      (...) Pátio      

( x ) Ginásio  ( x ) Ginásio  

( ) Espaço Privado Qual?  (   ) Espaço Privado Qual?  

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos: 80 
Atletas: 70 
Comissão Técnica:10 

Indiretos: 00               Total: 80 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(X) Regional 

( ) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x) Crianças/Adolescentes (a partir de 10 anos) 
09/09/2022 a 09/12/2022 

Matutino, Vespertino e Noturno 

30 
20 
20 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

(X) Adultos (entre 25 anos e 40 anos) 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

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

  

 

Inscrição dos participantes  

(   ) Escolas 

(   ) Em centros comunitários 

( x ) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

( x ) Outros. Local dos treinamentos; 

 
2.7. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

mailto:institutomoverdavida@gmail.com


Instituto Mover da Vida - I.M.V 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Instituto Mover da Vida - I.M.V.Site: institutomoverdavida.org.br / e-mail: institutomoverdavida@gmail.com 

  CNPJ: 10.550.936/0001-40 

 
O Projeto Mulheres Boleiras acontecerá entre os meses de setembro e dezembro de 2022, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno,noCampo Sintético da QNJ 7 Área Especial das 20:00 as 
22:00hs, Campo de Beach Soccer Situado na QNM 33 área especial quarta feira das 20:00hs as 22:00hs, 
CNL 01 Area Especial COSE Parada terça feira das 20:00hs as 22:00hs, com a participação de 70 
Mulheres. 
 
INSCRIÇÕES: 

As vagas oferecidas para estas modalidades serão preenchidas por ordem de chegada.As 
inscrições serão feitas na sua Sede EQNM 17/19 Bloco B Lojas1e 2 Sala 01 Ceilândia Sul DF. As 
inscrições serão feitas a partir do dia 01/09/2022, no período matutino e vespertino, em horário comercial. 
As aulas terão início no dia 09 de Setembro, conforme quadro de atividades e horário descritos a baixo. 
As inscrições serão gratuitas COM LIMITAÇÃO DE 70 VAGAS. 

 Serão atendidas nesse projeto 70 mulheres de 10 a 40 anos nas modalidades de Futebol de 
campo, Futsal, e Beach Soccer, e mais 10 membros da Comissão Técnica, o projeto explicita alguns 
gastos que serão custeados durante o seu período de execução para que se mantenha uma estrutura 
mínima para as atletas que participaram deste projeto e das competições previstas, em âmbito local e 
Nacional. 

A equipe de Futebol de campo, Futsal e Beach Soccer, possuem um alto índice técnico profissional 
e investem em treinamentos dessas atletas para representar bem a nossa capital nas competições 
nacionais e regionais que tem por vir. A grande maioria das atletas treinaram três vezes por semana, em 
locais pré-determinado, conforme cronograma. Para o desenvolvimento deste projeto o Instituto Mover 
da Vida, mantêm profissionais capacitados e experientesnas seguintes funções: 

 
01 Treinador de Futebol de Campo  
01 Treinado de Beach Soccer 
01 Fisioterapeuta (Profissional formado na área); 
01 Preparador de Goleiras; 
01 Coordenador Geral com conhecimentos na área de futebol e Beach Soccer e Futsal 
02 staffs 
 

O Instituto Mover da Vida – IMV/Ceilândia Esporte Clube está previsto participar no ano de 2022 
nas principais competições locais e nacionais do cenário brasileiro,buscando aumentar a visibilidade do 
IMV, além de disseminar a pratica do futebol feminino em todos os seus aspectos. 
 
TREINAMENTOS 
 

 

TREINO DE FUTSAL, BEACH SOCCER E FUTEBOL D CAMPO DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 

DIA DA 
SEMANA/ 
MODALIDADE 

TERÇA/ FUTSAL QUARTA 
BEACH 
SOCCER 

SEXTA FUTEBOL 
DE CAMPO 
/SOCIETY 

SABADO/ 
DOMINGO 

HORÁRIO 19:50 às 22:00 19:50 às 22:00 19:50 às 22:00 JOGOS 

QUANT. 
ALUNOS 

20 20 30 70 

IDADE 10 A 17 15 A 35 14 A 35 10 A 35 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 
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COORDENADOR GERAL  
Coordenação Geral profissional responsável por coordenar todos os aspectos do projeto em todas 

as suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Ele desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, divulgação, execução e a entrega dos produtos de todas as etapas do projeto. É quem 
direcionara a escolha dos profissionais e fornecedores contratados, organizara o cronograma das ações, 
definira e acompanhara toda a estratégia de comunicação, auxiliara não será exigida formação acadêmica 
uma vez que somente se faz necessário o conhecimento especifico das diretrizes da modalidade de 
Futebol de campo e Beach Soccer. . Para que isso aconteça este coordenador terá 40 diárias com uma 
carga horário de 8hs diárias a durante o período de realização do projeto 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Profissional responsável pelo gerenciamento de todas as demandas administrativas do projeto que 
envolvem o planejamento e controle de inscrições fichas, sumulas, contratação de serviços e 
fornecedores, bem como auxiliar o coordenador Geral e o Diretor de Prestação de contas na prestação 
de contas do projeto, recebimento de toda documentação e relatório de todos os coordenadores das 
modalidades além de toda a parte administrativa e ficara também responsável por fazer toda divulgação 
do projeto nas redes Sociais do Instituto. Para que isso aconteça este coordenador terá 08 horasdiárias 
com uma carga horário de 40hs semanais a durante o período de realização do projeto. 
 
SERVIÇOS 
 
TREINADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, BEACH SOCCER E FUTSAL 
Contratação de 03(três) treinadores sendo um para oFutebol de Campo e Futsal e outro para o Beach 
Soccer não seráexigido formação apenas conhecimentos específicos nas modalidades com a carga 
horária a ser definida conforme o cronograma de treinamento que será apresentado no início deste termo 
de Fomento. 
 
TREINADOR DE GOLEIRAS 
Contratação de 01(um) treinador de goleiros não será exigido formação apenas conhecimento de 
treinamento de goleiros nas modalidades futebol de campo e Beach soccer e futsal com a carga horária 
a ser definida conforme o cronograma de treinamento que será apresentado após o início deste termo de 
Fomento durante os três meses de funcionamento do projeto. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Contratação de 01(uma) fisioterapeuta com registro no CREFITO e experiência nas modalidades de 
futebol de campo e Beach Soccer para atendimento aos treinamentos e jogos que as atletas 
participarácom a carga horaria a ser definida conforme o cronograma de treinamento que acontecerá nos 
dias dos jogos será apresentado início deste termo de Fomento. 
 
STAFF 
Contratação de 02(dois)staffs para auxiliar nos treinamentos não será exigido formação apenas 
conhecimento nas modalidades de futebol de campo e Beach Soccer com a carga horária a ser definida 
conforme o cronograma de treinamento que será apresentado início deste termo de Fomento.  
 
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Para permitir o acompanhamento da execução, a OSC disponibilizará através do link 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pDll5Q0dQiZm4XTZVIAPby2UiPqvYpkYdo Google Drive onde 
semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios 
diversos à logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material 
adquirido com recursos advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores 
referentes aos itens adquiridos em descumprimento a esta determinação. 

Por sua vez, temos conhecimento da suspensão, a partir de 02 de julho de 2022 até a realização 
das eleições, da veiculação, exibição, exposição ou distribuição de peças e/ou materiais de publicidade 
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sujeitos ao controle da legislação eleitoral, de acordo com a Instrução Normativa nº 04, de 1º de junho de 
2022. 
 
2.7.1 GRADE HORÁRIA  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.2 EQUIPE DE RH 

Função Qnt. 
Forma de 

contratação do 
RH 

Profissional a 
ser 

contratado já 
tem vínculo 
com a OSC? 

Qual? 

Profissional 
da OSC é 

remunerado 
ou Não 

Remunerado 

Carga 
horária de 
trabalho na 

OSC 

Carga 
horária 

que será 
destinada 
ao projeto 

Coordenador 
Geral 

01 
PROFISSIONAL 

AUTONOMO 
Sim, voluntário não __________ 

8hs diárias 

Auxiliar 
Administrativo 

01 
PROFISSIONAL 

AUTONOMO 
Sim, voluntário não __________ 

8hs diárias 

 
2.8. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 
➢ Fortalecimento da modalidade, que haja interação entre as participantes, comissão técnica e 

comunidade em geral; 
➢ Obter uma estrutura para disputar de igual para igual com asequipes de Brasília e do cenário 

nacional; 
➢ Ser um centro de excelência no esporte na cidade de Brasília formando e encaminhando atletas 

de alto rendimento para o esporte brasileiro e local; 
➢ Modificar a realidade esportiva dos atletas envolvidos na competição trazendo perspectivas de 

crescimento tático e técnico. 
 
 

2.9. CROQUI DO EVENTO  
 

Campo Sintético da QNJ 07 área EspecialTaguatinga Norte – DF 
 
 
 
 
 

BEACH SOCCER 
CAMPO DE Areia QNM 33 ÁREA ESPECIAL CEILÂNDIA- DF 

DIA DA SEMANA HORARIO IDADE QUANTIDADE 

QUARTA 19:50 às 22:00 15 A 35 20 

FUTEBOL DE CAMPO 
QNJ 07 AREA ESPECIA CAMPO SINTÉTICO TAGUATINGA-DF 

DIA DA SEMANA HORARIO IDADE QUANTIDADE 

SEXTA 19:50 às 22:00 14 A 35 30 

FUTSAL 
GINASIO COSE PARADA CNL 01 AREA ESPECIAL TAGUATINGA-DF 

DIA DA SEMANA HORARIO IDADE QUANTIDADE 

TERÇA 19:50 às 22:00 10 A 17 20 
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Campo de Beach Soccer QNM 33 área Especial Ceilândia Sul-DF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ginásio Poliesportivo COSE Parada CNL 01 Área Especial 01 Taguatinga - DF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. CONTRAPARTIDA 
 

O Instituto Mover da Vida – IMV, levara 70 (setenta) alunos da APAED de Ceilândia, portadores de 
necessidades especiais, para assistirem a dois jogos do Campeonato Brasiliense Feminino de Futebol de 
Campo entre Ceilândia x Real dia 24/09/2022 e Ceilândia x Capital dia 08/10/2022, que aconteceram no 
Estádio Abadião de Ceilândia. No Intervalo destas 2 partidas, colocaremos Os alunos da APAED para 
jogarem 10 minutos durante o intervalo da partida. 
O Instituto custeara o transporte para os participantes, 80 kit lanche, 5 bolas e 20 coletes para realização 
destas partidas, sendo 40 alunos no primeiro jogo e 40 alunos no segundo.  
O Instituto Mover da vida – IMV irá doar a APAED CEILÂNDA – DF: 

• 05 bolas de futebol de campo no valor de R$ 276,20 cada totalizando assim R$ 1.381,00. 

• 20 coletes no valor de R$ 20,00 cada totalizando assim R$ 400,00; 
Ainda, irá levar 40 alunos selecionados pela APAED de Ceilândia para assistirem a 2 (dois) jogos de 
futebol Feminino do Campeonato Brasiliense de Futebol Feminino Profissional 2022, que contará 
com: 

• locação de ônibus no valor de R$ 350,00 cada totalizando assim R$ 700,00 para transportar 
40 alunos da APAED de Ceilândia até o local de acontecerão os jogos. 

• 80 Kit lanches para os dias dos jogos no valor de R$ 10,00, totalizando assim R$ 800,00; 
Todas estas ações serão custeadas com recursos próprios do Instituto Mover da Vida, e o valor total da 
contrapartida será de R$ 3.281,00 (três mil duzentos e oitenta e um reais), totalmente custeada pelo 
IMV. 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

PROGRAMAÇÃO VALOR 
DURAÇÃO 

INICIO TÉRMINNO 
Divulgação do Projeto Mulheres Boleiras R$ 150,00 05/09/2022  09/09/2022 

mailto:institutomoverdavida@gmail.com


Instituto Mover da Vida - I.M.V 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Instituto Mover da Vida - I.M.V.Site: institutomoverdavida.org.br / e-mail: institutomoverdavida@gmail.com 

  CNPJ: 10.550.936/0001-40 

Realização do Projeto Mulheres Boleiras R$ 86.613,20 05/09/2022  09/09/2022 
Contratações  R$ 62.894,98 05/09/2022  09/12/2022 

 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

 
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. 

Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos 
públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é 
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de 
arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o 
desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, 
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

 
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete 

a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º 
do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

 
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da 
OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter 
"intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 
exceto para serviços acessórios e complementares. 
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 
 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos 
serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de 
serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir 
de solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  
(X) Dou ciência do acima informado 
(X) Não haverá pagamento em espécie 
() Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 
 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

META 01 1.1 Material de Divulgação 

Setembro 
META 02 

2.1 Aquisição de Materiais e Insumos 

2.2 Transporte  

META 03 
3.1 Equipe de RH 

3.2 Prestação de Serviços 
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5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
 

Descrição Detalhada Unid. Quant. Valor Unitário 
Valor  
Total 

Fonte de 
Custeio 

Receita 
(O item 

contratado irá 
gerar receita? 
Indicar valor) 

Despesa  
(Se o item 

contratado gerar 
receita indicar o 

item em queo 
recurso será 

utilizado) 

Bola de Futebol de Campo (contrapartida) Unid. 05 R$ 276,20 R$ 1.381,00 OSC NÃO Bola de campo 

Coletes (contrapartida) Unid. 20 R$ 20,00 R$ 400,00 OSC NÃO colete 

Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G sabor 
variado, fruta da estação 1 isotônico de 500 ml. 
(contrapartida) 

kit 80 R$ 10,00 R$800,00 OSC NÃO Kit lanche 

Locação de Ônibus (contrapartida) Locação 02 350,00 R$ 700,00 OSC NÃO Locação de ônibus  

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 3.281,00 
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5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 - Divulgação do Projeto Mulheres Boleiras  

Etapa 1.1 - Material de Divulgação 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço/Unid

ade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação 
e memória de cálculo 

 1.1.1 

Banner em Lona colorido com 
ilhóstamanho3,00 de largura por 1,00 de altura 
para ficar exposto no local onde acontecera o 
Projeto. 

Unid. 01 01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Aquisição de 01 Banner de identificação 
do projeto para ser utilizado no local 
acontecera as atividades 
1xR$150,00=R$150,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 150,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 150,00 

Meta 2 - Realização do Projeto Mulheres Boleiras 

Etapa 2.1 - Aquisição de Materiais e Insumos  

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

 2.1.1 

Bola Futebol de Campo Pro a bola profissional 
e oficial das federações estaduais de futebol 
de campo, fabricada em PU High Solida Bola 
de Futebol de Campo Pro possui 6 gomos 
unidos pela tecnologia Hybrid que garante 
maior resistência para a Bola de Campo, pois 
além de ser costurada a Bola Velocity Pro 
possui reforço termo fusion. Sua câmara de ar 
em látex e o miolo removível. A Bola de futebol 

Unid. 25 25 

 R$                         

276,20  

 R$                   

6.905,00  

Aquisição de 25 Bola de futebol de 
campo, bola de futebol de campo 
profissional, que será utilizada para os 
treinamentos e jogos das atletas de 
futebol de campo durante toda 
execução do projeto 
25xR$ 276,20=R$ 6.905,00 
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de campo velocity pró, origem nacional gomos: 
6 material: PU High Solid construção: Híbrida 
(Costurada + termo fusion) circunferência: 68-
70 cm PESO: 410-450g TIPO: Campo 
Câmara: Latex Miolo: Substituível e 
Lubrificado Calibragem: 10 lbs a 12 lbs. 

 2.1.2 

Bola de Beach Soccer pro Profissional, 
Câmara de borracha reforçada: maior retenção 
do ar e do formato • Composição: 44% 
Poliéster, 31% Borracha, 19%, Poliuretano, 
6% Algodão, Peso: 420-435 g, circunferência: 
66.5-67.5 cm 

Unidade   20 20 

 R$                         

317,00  

 R$                   

6.340,00  

Aquisição de 20 Bolas de Beach Soccer 
Profissional para ser utilizada durante o 
treinamento das atletas que 
participaram do Projeto. 
20xR$ 317,00= R$ 6.340,00 

2.1.3 

Bola de Futsal Profissional pro Modelo 
Fusionada Colada PU impermeável Futebol de 
Salão 0% de Absorção de Água, Peso do 
Produto: 300 - 330 gr Costura: Sem Costura 
Circunferência: 62 - 64 cm aprovada pela 
CBFS, para as competições profissionais 

Unidade 10 10 

 R$                         

280,00  

 R$                   

2.800,00  

Aquisição de 10 Bolas de Futsal 
Profissional para ser utilizada durante o 
treinamento das atletas que 
participaram do Projeto. 
10xR$ 280,00=R$ 2.800,00 

2.1.4 

Porta chuteiras para treinamento em 100% 
poliester com zíper, com capacidade mínima 
de 10 L, alta resistência, compartimento 
interno amplo e com bolso interno alça externa 
manual, fechamento com zíper material em 
poliéster profissional dupla camada, bolso 
externo com zíper tamanho mínimo de 34 cm 
de largura, altura mínima de 19cm e 
profundidade mínima de 15 centímetros, peso 
aproximado de 210 g. 

Unidade  70 70 

 R$                           

50,00  

 R$                   

3.500,00  

Aquisição de 70 Porta chuteiras e tênis 
material necessário pra treinamentos, 
viagens, e jogos regionais e nacionais 
para cada atleta/comissão e 
profissionais envolvidos na execução do 
Projeto 
70xR$ 50,00=R$ 3.500,00 

2.1.5 

Kit uniforme de treino profissional conjunto de 
uniforme de jogo (camisa calção e meião com 
a log do clube, camisa em dryfit de alta 
qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta 
termotransfer, modelagem anatômica, 
acabamento de arte em alta definição. 
sublimada com símbolo bordado, short em dry-
ice sublimado e bordado e meião em algodão 
com símbolo. 

Kit 70 70 

 R$                           

80,00  

 R$                   

5.600,00  

Aquisição de 70 kit uniforme de treino 
para ser utilizado pelas atletas durante 
todo o período de execução do projeto   
70xR$ 80,00=R$ 5.600,00 
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2.1.6 

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

Kit 50 50 

 R$                           

80,00  

 R$                   

4.000,00  

Aquisição de 50 Kits de Uniformes de 
jogo profissional para ser utilizado pelas 
atletas durante as competições que 
acontecerem durante toda execução do 
projeto. 
50xR$ 80,00=R$ 4.000,00 

 2.1.7 

Kit Uniforme de passeio profissional, conjunto 
de uniforme de jogo (camisa calção e meia 
com logo, sendo camisa em dryfit de alta 
qualidade, com proteção ultra violeta, etiqueta 
termo transfer, modelagem anatômica, 
acabamento de arte em alta definição. 
sublimada com símbolo bordado em Dry-ice 
sublimada com símbolo bordado, short em Dri-
Ice sublimado e bordado e meia em algodão 
com símbolo. 

kit 70 70 

 R$                           

80,00  

 R$                   

5.600,00  

Aquisição de 70 kit uniforme de passeio 
para as atletas utilizarem durante o 
descolamento para os locais de trino e 
jogos das competições. 
70xR$ 80,00=R$ 5.600,00 

2.1.8 

Camisa Gola polo 100% poliéster diversos 
tamanhos, sublimada com símbolo bordado 
camisa em dryfit de alta qualidade, com 
proteção ultra violeta, etiqueta termotransfer, 
modelagem anatômica, acabamento de arte 
em alta definição. sublimada com símbolo 
bordado. 

Unid. 20 20 

 R$                           

50,00  

 R$                   

1.000,00  

Aquisição de 20 camisas golo polo em 
para ser utilizada pela comissão técnica 
e todos os profissionais envolvidos no 
projeto. 
20xR$ 50,00=R$ 1.000,00 

2.1.9 

Cones de agilidade 38cm, profissional material 
plástico, resistente, altura 38cm base: 20 x 20 
centímetros composição: plástico possui 4 
furos na base para fixação ao solo peso 
aproximado: 240 gramas 

Unid. 30 30 

 R$                           

40,00  

 R$                   

1.200,00  

Aquisição de30 cones de 38cm para ser 
utilizado durante todo período de 
treinamento das atletas durante a 
execução do Projeto 
30xR$ 40,00=R$ 1.200,00 

2.1.0 

Chuteira de trava semi profissional, modelo 
Vapor Club da linha Mercurial Campo 
Superfly8AcademyGênero:Unissex, Tipo: 
Campo, Indicado para: Jogo, Material: 
Sintético, Estilo: Velocidade, 
Tecnologia:Dynamic Fit, Definição da 
Tecnologia: Promove um ajuste dinâmico que 
elimina o espaço entre o pé e o sapato para 
maior conforto, Trava: Trava Fixa, 

Par  10 10 

 R$                         

208,50  

 R$                   

2.085,00  

Aquisição de 10 pares de chuteira para 
ser utilizada pelas atletas que 
disputaram as competições de futebol 
de campo que aconteceram durante a 
execução do projetobem como nos dias 
de treinamentos. 
10xR$ 208,50=R$ 2.085,00 
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Cabedal:Sintético levemente texturizado para 
melhor controle de bola; Fecho em cadarço 
para ajuste eficiente; Boca elástica para ajuste 
personalizado que acompanha seus 
movimentos, Entressola: Tira em EVA para 
amortecimento leve, Solado: Borracha com 
travas cônicas proporcionam tração, 
excepcional com liberação rápida e transições 
ágeis, Garantia do Fabricante: Contra defeito 
de fabricação, Origem: Nacional, 
 

2.1.11 

kit Mine Bands Conjunto com 5 mini bands de 
látex de alta qualidade e possui 5 níveis de 
resistência nas cores: verde, Azul, Amarela, 
vermelha e preta, medindo cada mini band 
30cm de comprimento e 5cm de largura  

 
 

Kit  30 30 

 R$                           

30,00  

 R$                       

900,00  

Aquisição de 30 Kit mini Band para 
serem utilizando durante todo o período 
de treinamento das atletas durante todo 
o período de execução do projeto. 
30xR$ 30,00=R$ 900,00 

2.1.12 

Theraband 1,50m de comprimento e 10cm de 
largura sendo Ultra leve ou Verde = equivale a 
2,2kg, Azul ou Leve = equivale a 4,5kg, 
Amarela ou Média = equivale a 9kg,Vermelha 
ou Forte =equivale a 13,5kg, Preta ou Ultra 
Forte =equivale a 18kg 

Unidade  30 30 

 R$                           

30,00  

 R$                       

900,00  

Aquisição de 30 thera Band para serem 
utilizando durante todo o período de 
treinamento das atletas durante todo o 
período de execução do projeto. 
30xR$ 30,00=R$ 900,00 

2.1.13 
Kinésio tape, fabricada em algodão com 
elasticidade de até 140%, com cola sim látex 
para fixar na pele com5cm de largura e 5m de 
comprimento 

Unidade 10 10 

 R$                           

50,00  

 R$                       

500,00  

Aquisição de 10 Kinésio tape material 
que será utilizado em conjunto com a 
fisioterapeuta esportiva em disfunções, 
musculaturas e linfáticos, durante toda 
execução do projeto. 
10xR$ 50,00=R$ 500,00 

2.1.14 
Rolo de esparadrapo Impermeável 10cm X 
4,5m, na cor branca, composto de tecido 100% 
algodão 
 

Unidade 20 20 

 R$                           

25,00  

 R$                       

500,00  

Aquisição de 20 rolos de esparadrapo 
para ser utilizado pela fisioterapeuta nas 
atletas e ser utilizado durante a 
realização dos jogos e treinamentos 
durante toda execução do projeto. 
20xR$ 25,00= R$ 500,00 

2.1.15 
Spray ice sports 162 gramas, 280 ml 
composição d’água natural e arnica aplicar a 
20cm de distância, extratos naturais de Arnica 
Montana e Mentol associados à Cânfora, 

Unidade 20 20 

 R$                           

33,91  

 R$                       

678,20  

Aquisição de 20 Spray ice para ser 
utilizado durante todo o período de 
treinamento e jogos durante toda 
execução do projeto 

20xR$ 33,91 =R$ 678,20 
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auxiliam no alívio imediato no momento da 
aplicação causando um resfriamento local. 

2.1.16 

Kit lanche composto por 1 barra de Cereal 20G 
sabor variado, fruta da estação 1 isotônico de 
500 ml.  
 

Kit Lanche 2.520 2520 

 R$                           

10,00  

 R$                 

25.200,00  

Aquisição de 2520 Kits Lanche para 
serem distribuído para as atletas e 
profissionais envolvidos no projeto 
durante o seu período de execução 
sendo210 lanche por semana 840 
lanches por mês totalizando assim 
durante os 3 meses de execução do 
projeto 2520 lanches 
2520 x R$ 10,00 = R$ 25.200,00 

2.1.17 

Caixa com 48 unidades (Copo de 200 ml) para 
ser utilizada durante a realização de todo o 
projeto 

Unidade  100 100 

 R$                           

25,00  

 R$                   

2.500,00  

Aquisição de 100 caixas de água com 
48 copas para ser utilizado durante todo 
período de treinamento e jogos 100xR$ 
25,00=R$ 2.500,00 

2.1.18 

Bolsa esportiva para viagem personalizada 
com logo da empresa modelo B008, sugestão 
ideal para ser usada como brindes de final de 
ano para funcionários, por exemplo. Material 
de Fabricação: Nylon 600 Detalhes: Possui 
dois bolsos laterais, um bolso frontal, todos 
com zíper para fechamento, abertura em forma 
de “U” o que facilita a colocação de roupas, 
alça de mão e alça de ombro com 
reguladores  para ajuste de tamanho. 
Medidas: 25 cm de Altura x 44 cm de Largura 
x 25 cm de Profundidade, Forro Interno: Nylon 
Costura reforçada, Interno: Compartimento 
principal amplo espaço, Externo: Um bolso 
frontal um lateral com zíper, Retrátil (FÁCIL 
ARMAZENAGEM), Duas Rodinhas de Alta 
Qualidade, Alça transversal, lças de mão 

Unidade  30 30 

 R$                           

80,00  

 R$                   

2.400,00  

Aquisição de 30 bolsas esportivas para 
ser entregue as atletas e comissão 
técnica para guardarem seus pertences 
e utilizarem nos períodos de viagem que 
as atletas e comissão técnica fizerem 
durante a execução do projeto nas 
competições de Beach Soccer 
30xR$ 80,00=R$ 2.400,00. 

2.1.19 

Luva de goleiro profissional, material da palma: 
Látex SSG, Material do dorso: Látex SSG 
tamanhos 07,08 e 09, Látex alemão giga 
grip4mm, Zona de abrasão para menor 
desgaste, Dorso em neoprene com área de 
soco Fecho em cinta elástica Indicada para 
clima seco e molhado 

Par  10 10 

 R$                         

212,50  

 R$                   

2.125,00  

Aquisição de 10 pares de luva para ser 
utilizada pelosgoleiro nos dias de 
treinamento sendo 05 pares para treino 
e 05 pares para jogos 
10xR$ 212,50=R$ 2125,00 
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Valor Total da Etapa 2.1 R$ 74.733,20 

Etapa 2.2 – Transporte  

2.2.1 

Passagem de ônibus local (integração) para as 
atletas se deslocarem para o local de 
treinamento sendo 4 passagens por dia para 
15 atletas quatro vezes por semana 

Passagem  540 540 

 
 
 

R$ 22,00 

 
 
 

R$ 11.880,00 

Pagamento de 540 passagens de 
ônibus para 15 atletas se deslocarem 3 
vezes por semana para o local de 
treinamento sendo 4 passagens para 
cada atleta por dia durante os três 
meses de execução do projeto  
540xR$ 22,00=11.880,00 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 11.880,00 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 86.613,20 

Meta 3 – Contratações  

Etapa 3.1 - Equipe de RH 

ITEM Descrição Detalhada  

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/Mt
s/Serviço) 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para aquisição/locação 
com memória de cálculo 

3.1.1 

Coordenação Geral 01 profissional 
responsável por coordenar todos os 
aspectos do projeto em todas as suas 
etapas para que ele se efetive conforme o 
planejado. Ele desenvolverá e 
acompanhará o planejamento, 
divulgação, execução e a entrega dos 
produtos de todas as etapas do projeto. É 
quem direcionara a escolha dos 
profissionais e fornecedores contratados, 
organizara o cronograma das ações, 
definira e acompanhara toda a estratégia 
de comunicação, auxiliara não será 
exigida formação acadêmica uma vez que 
somente se faz necessário o 
conhecimento especifico das diretrizes da 
modalidade de Futebol de campo e Beach 

Mês 03 03 R$ 3.731,66 R$ 11.194,98 

Contratação de 01 coordenador Geral 
por 3 meses para trabalhar em todos os 
aspectos do projeto e em todas as suas 
etapas durante toda sua execução  
3xR$ 3.731,66=R$ 11.194,98 
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Soccer com uma carga horária de 40 
horas semanais  

 

Auxiliar Administrativo –  
01Profissional responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas 
administrativas do projeto que envolvem o 
planejamento e controle de inscrições 
fichas, sumulas, contratação de serviços 
e fornecedores, bem como auxiliar o 
coordenador Geral e o Diretor de 
Prestação de contas na prestação de 
contas do projeto, recebimento de toda 
documentação e relatório de todos os 
coordenadores das modalidades além de 
toda a parte administrativa e ficara 
também responsável por fazer toda 
divulgação do projeto nas redes Sociais 
do Instituto. Carga de 40 horas semanais 
 

 
 
 
 

Mês  

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 

R$ 2.600,00 

 
 
 
 

R$ 7.800,00 

Contratação de 01 auxiliar 
administrativo, por 3 meses, 
paragerenciamento de todas as 
demandas administrativas do projeto 
com uma carga horária de oito horas 
diárias durante toda execução do 
projeto.  
03xR$ 2.600,00=R$ 7.800,00 

Valor Total da Etapa 3.1   R$ 18.994,98 

Etapa 3.2 – Prestação de Serviços 

3.2.1 

Contratação de serviço de 01 treinador de 
Beach Soccer com conhecimentos da 
modalidade para trabalhar durante os 
treinamentos da modalidadecom a carga 
horaria de 40 horas semanais  

Mês  03 03 R$ 2.300,00 R$ 6.900,00 

Contratação de 01 treinador de Beach 
profissional que dará toda aula de 
Beach Soccer durante a execução do 
projeto pelo período de 03 meses, 
durante toda a execução do projeto3xR$ 
2.300,00=R$6.900,00 

3.2.2 

Contratação de serviço de 01 treinador de 
futebol de Campo com conhecimentos da 
modalidade para trabalhar durante os 
treinamentos da modalidade com a carga 
horária de 40 horas semanais  

Mês  03 03 R$ 2.300,00 R$ 6.900,00 

Contratação 01 treinador de Futebol de 
Campo que dará todas as aulas de 
futebol de campo e futsal durante toda 
execução do projeto pelo período de 3 
meses de execução do projeto03xR$ 
2.900,00=R$6.900,00 

3.2.3 

Contratação de serviço de 01 treinador de 
FUTSAL com conhecimentos da 
modalidade para trabalhar durante os 
treinamentos da modalidade com a carga 
horária de 40 horas semanais  

Mês  03 03 R$ 2.300,00 R$ 6.900,00 

Contratação 01 treinador de Futsal que 
dará todas as aulas Futsal durante toda 
execução do projeto pelo período de 3 
meses de execução do projeto 
03xR$ 2.300,00=R$6.900,00 
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3.2.4 

Contratação de serviço de um treinador 
de Goleiras com experiência na área não 
será exigido formação apenas 
conhecimento de treinamento de goleiros 
nas modalidades futebol de campo e 
Beach soccer com uma carga 40 horas 
semanais  

Mês  03 03 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

Contratação de diárias de 01 treinador 
de Goleiras para ser utilizado durante o 
treinamento dos goleiros durante toda 
aexecução do projeto pelo período de 4 
meses 04xR$ 1.500,00=R$ 6.000,00 

3.2.5 

Contratação de serviço de 01 
fisioterapeuta com registro no CREFITO e 
experiência nas modalidades de futebol 
de campo e Beach Soccer para 
atendimento aos treinamentos e jogos 
que as atletas participará com a carga 
horaria de 40 horas semanais  

Diárias  32 32 R$ 200,00 R$ 6.400,00 

Contratação de serviço de 01 
fisioterapeuta com 32 diárias sendo 02 
diárias por semana para atendimento 
das atletas de futebol de campo e Beach 
soccer e futsal durante toda execução 
nos dias detreino do projeto32xR$ 
200,00=R$ 6.400,00 

3.2.6 

Contratação de serviço de 03 staffs para 
auxiliar nos treinamentos não será exigido 
formação apenas conhecimento nas 
modalidades de futebol de campo e 
Beach Soccer com a carga horaria de 40 
horas semanais  

Mês  3 9 R$ 1.200,00 R$ 10.800,00 

Contratação de 48 diárias de STAF para 
ser utilizado durante toda execução do 
projeto. 
3 X 3 = 9 X R$ 1.200,00= R$ 10.800,00 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 43.900,00 

VALOR DA META 3 R$ 62.894,98 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 149.658,18 
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6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO  

A divulgação acontecerá pelas redes sociais, banners, Site Institucional, Facebook, instagram e mídia especializadas 
antes do início do projeto e durante toda a sua realização, bem como haverá a identificação física no local onde 
acontecerá as atividades. 

 
 
7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente R$ 149.658,18 

2 Contrapartida social R$ 3.281,00 

Total R$ 152.939,18 

 
 
Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. 
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