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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO (FEBRASA) 

CNPJ: 00.640.300/0001-35 Endereço: SRPN – Centro Poliesportivo Ayrton Senna, Conjunto Aquático 
Claudio Coutinho – BA 07 

Complemento: Asa norte Bairro/Cidade: Brasília-DF CEP: 70.070-707 

Telefone: (61) 3045-2606 Telefone: (61) 9.9213-9218. Telefone: 3343-3533 

E-mail: febrasa2016@gmail.com E-mail: pcbw@terra.com.br Site: www.febrasa.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): PAULO CÉSAR BULHÕES WASSOUF 

CPF: 001.451.447-80 RG/ Órgão Expedidor: 100939057 – SEPC-RJ 

Endereço do Dirigente: SQSW, Quadra 504, Bloco B, Ap. 509, Sudoeste, Brasilia, DF, 70673-502. 

 
 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE 
 

A Federação de Futsal, FEBRASA, há mais de 30 anos em Brasília, é a única entidade credenciada junto à CBFS 
(Confederação Brasileira de Futebol de Salão), e dessa forma estruturada para Fomentar o Futebol de Salão (futsal) no 
Distrito Federal. Possui longa experiência na organização de competições. A entidade realiza duas competições por ano: 

 
a) A Taça Brasília de Futsal, competição aberta a todas as equipes do Distrito Federal e Entorno, 

independentemente de serem federadas à entidade, nos naipes masculino e feminino, com várias categorias. A 
mesma dá vagas a certames nacionais promovidos pela CBFS, como a Taça Brasil de Clubes e a Copa do Brasil. 

No caso, são indicadas as equipes federadas melhores classificadas na competição; e 
b) O Campeonato Brasiliense, que conta com a participação somente de equipes federadas, nos naipes masculino 

e feminino, em várias categorias. A competição também dá vaga a certames nacionais da CBFS. 
 

Em 2017, o Campeonato Brasiliense contou com o patrocínio do Banco do Brasília, convênio este que teve 100% de sua 
prestação de contas aprovada. Em 2018, a Taça Brasília de Futsal e o Campeonato Brasiliense de Futsal contaram com o 
apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, por meio da Lei do Fomento. No ano passado, a entidade promoveu as duas 
competições com recursos próprios e também oriundos de empresas privadas como patrocinadoras. 

 

O objetivo de ambas as competições é fomentar a modalidade entre equipes amadoras e profissionais (federadas). Vale 
destacar que competições promovidas por esta entidade servem de vitrine para que atletas e membros de comissões 
técnicas mostrem seu trabalho. E o resultado é constantemente observado, com convocações para compor o elenco da 
Seleção Brasileira, assim também como são convidados a atuar em outras equipes fora do DF e também do Brasil. 
Portanto a Federação do Futsal do DF além de Fomentar o esporte, também oportuniza passos e sonhos para todos ligados 
à modalidade.  

 
Este ano, a FEBRASA está promovendo a Taça Brasília 60 anos, evento esportivo em alusão ao aniversário de Brasília, que 
contará com equipes do naipe feminino (Sub-15 e Sub-17) e masculino (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub- 20, 
Adulto e Master). 

mailto:febrasa2016@gmail.com
mailto:febrasa2016@gmail.com
mailto:pcbw@terra.com.br
http://www.febrasa.com.br/


SRPN - CENTRO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA, CONJUNTO AQUÁTICO CLAUDIO COUTINHO BA-07 
CEP 70070-707 – BRASÍLIA – DF – E-mail: febrasa2016@gmail.com (61) 3045-2606 

2 

 

 

 

Também atentos à importância da inclusão social, este ano, a competição contará com a participação, na categoria 
Adulto Masculina, de uma equipe da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos (FBDS) 

 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO. 
 

2.1 DADOS DO PROJETO: 
 

Nome do Projeto: Taça Brasília 60 anos. 

Locais: Ginásio do Cruzeiro, Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Asa Sul e demais ginásios 
que atendam os critérios para a realização da modalidade. 

Período de execução: 21/01/2020 a 21/3/2021. 

 

Período de realização do Evento: 
Com jogos: 
28/11; 5, 12 e 19/12/2020; 23, 24, 30 e 31/01/2021; 6, 
7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/02/2021; 06, 07, 13, 14, 21, 22, 

27 e 28/3/2021; e 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 21/04/2021. 
Podendo, eventualmente, ocorrer em outras datas, uma 
vez que há a dependência da disponibilidade dos 
ginásios públicos. E, caso ocorra, a SEL será oficialmente 
avisada com antecedência. 

Período de realização das Ações custeadas 
pelo Fomento: 

10/12/2020 a 21/04/2021 

Nome do responsável técnico do projeto: PAULO CÉSAR BULHÕES WASSOUF 

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

Previsão de Atendimento / Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: 
Naipe masculino: de 8 a 55 anos 
Naipe feminino: de 13 a 18 anos 

Previsão de beneficiários diretos: 1.139 
1.005 atletas, considerando a média de 15 atletas por equipe (67) + 134 membros de comissões técnicas de 
equipes (média de 2 por equipe = 2 x 67 = 134). 

Previsão de público indireto: 42 pessoas 
 

Espectadores: considerando as medidas a serem adotadas visando a prevenção de contágio do novo coronavírus 
(Covid-19), esta entidade não vai trabalhar, a princípio, com a previsão de público nas arquibancadas. 

 
Profissionais de arbitragem (40): Para cada partida, serão necessários quatro oficiais de arbitragem e um 
representante. O quadro desta entidade conta com aproximadamente 40 pessoas que se revezarão nas partidas. 

 
Contabilidade (1): A Febrasa contará com um profissional de contabilidade para acompanhar o fomento e fazer a 
devida prestação de contas do termo de parceria. 

 

Jornalista (1): A categoria Adulta Masculina contará com um profissional para registro de imagens e produção de 
texto em cada rodada da referida categoria. 

Valor Total do Projeto: R$ 121.343,06 (cento e vinte e um mil trezentos e quarenta e três reais e seis centavos). 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 99.743,06 (noventa e nove mil setecentos e quarenta e três reais e seis 
centavos).  
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2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Apoio à Realização da Taça Brasília 60 anos. 
 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

Futsal é uma das modalidades esportivas mais praticadas em todo o Distrito Federal e Entorno, com jogos ocorrendo em 
quadras das escolas públicas, privadas, clubes, entidades sociais, nos ginásios públicos, privados, em quadras abertas, o 
que torna a modalidade organizada com grande impacto na busca de atletas (crianças, jovens e adultos) de todas as 
regiões administrativas do DF e Entorno, quebrando paradigmas no que diz respeito à socialização, unindo em um 
ambiente várias classes sociais. 
O projeto além de oportunizar unir classes, gerações, também cria abertura para novos empregos diretos e indiretos com 
arbitragem, staffs, auxiliares, brigadistas, seguranças, mídias, reportagem, mídia digital, aproximando todos. 

 

Nos jogos escolares, assim como nas universidades, o Futsal é uma das referências esportivas com o maior número de 
atletas. O que se pretende com o projeto é oportunizar uma competição organizada para as equipes de diversas regiões 
administrativas do DF, abrindo espaço democrático para atletas participarem de evento oficial, porém com regras 
especificas da CBFS, com orientações e regulamentos, disciplinando o melhorar de cada equipe promovendo o esporte 
em todos os níveis, de crianças até veteranos. 

 

As equipes do Distrito Federal sempre estiveram entre as melhores do País, seja no esporte escolar, universitário, nas 
competições nacionais da Confederação, revelando atletas em todas as categorias e naipes. 

 
A TAÇA BRASILIA 60 ANOS tem por finalidade proporcionar aos praticantes de futsal uma competição de alto nível técnico 
entre essas equipes filiadas e não filiadas. Inclusive, a mesma pode despertar nas equipes campeãs amadoras o interesse 
em se filiar à FEBRASA para participar de competições oficiais e representar o Distrito Federal em certames nacionais (Taça 
Brasil e Copa do Brasil de Clubes), eventos promovidos pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). 

 
 

2.4 OBJETIVOS 
 

2.4.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Realizar uma competição de Futsal que possibilite a participação de diversas equipes, englobando variadas  faixas etárias, 
de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal e também do Entorno, contando com estrutura suficiente, com 
isso, buscando priorizar a política social de esporte e de lazer como política pública. 

 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

– Promover a participação sem discriminação de raça, classes sociais, religião, cor, cultura; 
– 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 profissão; 
– Proporcionar oportunidade da vivência em eventos e torneios esportivos para atletas e equipes. 

 
 
 

2.5 - METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO. 
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Metas quantitativas Indicadores Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

Atingir 1.005 atletas inscritos em 67 
equipes. 

Fichas de Inscrições das 
equipes com relação de 
atletas. 

Relatório de Inscrições e Fichas de inscrição 
por equipes. 

Participação de equipes de pelo menos 
10 regiões administrativas do DF 
(Cruzeiro, Riacho Fundo I, Samambaia, 
Planaltina, São Sebastião, Santa Maria, 
Ceilândia, Sobradinho, Recanto das 
Emas, Águas Claras) e 2 do Entorno 
(Formosa e Luziânia) 

Fichas de Inscrição das 
equipes 

Relatório de Inscrições e Fichas de inscrição 
por equipes. 

Metas qualitativas Indicadores Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

 

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

 

O número de equipes e 
atletas inscritos nas 
competições. 

- Listagem das equipes inscritas nas 
competições; 
- Registros fotográficos, prints e links (de 
reportagens); 
- Relação com os nomes dos atletas. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO/PROJETO 
 

Nome do Evento: Apoio à Realização da Taça Brasília 60 anos. 

Descrição/Etapa: Evento Campeonato aberto de Futsal oficial 2020 

Data do Evento: 28/11/2020 a 21/4/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo Fomento 10/12/2020 a 21/4/2020 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Conforme disponibilidade de cada ginásio público (Ceilândia, Sobradinho, Brazlândia, Cruzeiro, 
Taguatinga, Asa Norte e Asa Sul) e outros que porventura venham a ser disponibilizados, podendo 
ser públicos ou privados. Há a possibilidade real de utilização de outros ginásios, o que será avisado 
com antecedência à SEL. 

 
Espaços Físicos Disponíveis: 

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

(...) Pátio (...) Piscina 

(X) Ginásio (...) Clube 
 

( ) Espaço privado 
(X) Outro 
Quadra poliesportiva coberta 

   

Quantidade estimada de participantes neste evento: 

Diretos: 
Atletas: 1.005. 
Comissão técnica: 134. 

1.139 Indireto: 42 Total: 1.181 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local 

(X) Regional 
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(...) Nacional 
 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(x) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 9 (90) 
Sub 11 (105) 
Sub 13 (60) 

 

255 

(X) Jovens (15 a 20 anos) Sub 15 masc e fem. (165) 
Sub 17 masc e fem. (195) 
Sub 20 masc (90) 

 
420 

(X) Adultos (a partir de 18 anos) 
Adulto Masc (270) 270 

(x) Master (a partir de 40 anos) Master masc (60) 60 

(x) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação física, 
mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima da 
categoria adulto masculino.) 

 

Surdos - adultos (15) 

15 (Atletas já 

contabilizados 
na categoria 
Adulto 
Masculina) 

Total de 1.005 atletas de categoria que vão a partir de 8 anos até 55 anos. 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 

 
 

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

As equipes convidadas (não filiadas) devem seguir as orientações que se seguem abaixo. 
O período de inscrição/adesão ocorreu entre 03/02/2020 e finalizou em 03/03/2020, perfazendo a 
adesão de 67 equipes divididas em 10 categorias, como segue abaixo: 

 

2.7.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA COMPETIÇÃO 

EQUIPE 

– FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA (PREENCHIDO) 
– FORMULÁRIO DE SOLITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA BRASÍLIA 

 

ATLETAS 
– CÓPIA COLORIDA E AUTENTICADA DO RG (Se trouxer original, pode ser autenticado na Febrasa); 
– CÓPIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO AUTENTICADA (Caso o atleta seja menor de idade). Também pode ser 
autenticada na Febrasa, caso traga o original junto à cópia;  
– DUAS FOTOS RECENTES 3 X 4.  

 

COMISSÃO TÉCNICA 
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– FICHA DE COMISSÃO TÉCNICA DEVIDAMENTE PREENCHIDA 
– TREINADOR/PREPARADOR FÍSICO: CÓPIA DO CREF COLORIDA E AUTENTICADA (Se trouxe o original, pode ser 
autenticado na Febrasa); 
– AUXILIAR TÉCNICO: CÓPIA DO CREF COLORIDA E AUTENTICADA (Se trouxe o original, pode ser autenticado na 
Febrasa). Nesta função, pode ser o CREF provisionado. 
– ATENDENTE: ATESTADO DE CAPACIDADE EMITIDO PELO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 
– FISIOTERAPEUTA/MÉDICO: CÓPIA DO CREFITO COLORIDA E AUTENTICADA (Se trouxe o original, pode ser autenticado 
na Febrasa). 

 
As equipes convidadas podem inscrever no máximo 20 atletas por categoria. Já as filiadas o número é 
ilimitado. Sugere-se que cada equipe tenha, pelo menos, dois membros de comissão técnica. 

 

Equipes e Metodologia da competição: 
 
 

Os jogos das categorias até sub-15 são realizados em dois tempos de 15 minutos cronometrados (para o 
cronômetro quando a bola não está em jogo), com intervalo de 10 minutos corridos de descanso entre os 
tempos, conforme Livro Nacional de Regras da Fifa; 
– Os jogos das categorias a partir da Sub-17 são realizados em dois tempos de 20 minutos cronometrados 
(para o cronômetro quando a bola não está em jogo) com intervalo de 10 minutos corridos de descanso 
entre os tempos, conforme Livro Nacional de Regras da Fifa; 

 
Serão disputadas 10 categorias (8 para naipe masculino e 2 categorias para feminino): 

 

NAIPE FEMININO 

CATEGORIA QTD DE EQUIPES QTD. DE JOGOS 

SUB-15 4 EQUIPES 9 

SUB-17 6 EQUIPES 18 

TOTAL 10 EQUIPES 27 

METODOLOGIA DA COMPETIÇÃO DO NAIPE FEMININO 

No Feminino, Sub-15, Sub-17, as equipes jogarão entre si, em turno único. Após a realização de todas as rodadas 
classificatórias, definirá a ordem de classificação das quatro melhores equipes que farão as semifinais. Os vencedores 
farão as finais. 

NAIPE MASCULINO 

CATEGORIA QTD DE EQUIPES QTD. DE JOGOS 

SUB-9 6 EQUIPES 18 

SUB-11 7 EQUIPES 24 

SUB-13 4 EQUIPES 18 

SUB-15 5 EQUIPES 13 

SUB-17 7 EQUIPES 24 

SUB-20 6 EQUIPES 18 
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ADULTO 18 EQUIPES 79 

MASTER 4 EQUIPES 9 

TOTAL 57 EQUIPES 203 

TOTAL GERAL (FEMININO/MASCULINO 67 EQUIPES 230 

METODOLOGIA DA COMPETIÇÃO DO NAIPE MASCULINO 

– Nas categorias em que houver 4 equipes, na primeira fase (classificatória), os times jogarão entre si e definirão a ordem 
de classificação para disputar as duas partidas das semifinais (em jogo único) e os vencedores irão para a final, também 
em jogo único. 

– Nas categorias em que houver 6 equipes, na primeira fase (classificatória), os times jogarão entre si e definirão a ordem 
de classificação. Os quatro primeiros passam para disputar as duas partidas das semifinais (em jogo único) e os 
vencedores irão para a final, também em jogo único. 

– Nas categorias em que houver 5 equipes, na primeira fase (classificatória), aos times jogarão entre si, sempre folgando 
uma equipe na fase classificatória. Ao final da última rodada da fase classificatória, as quatro equipes melhores 
pontuadas passam adiante para disputar as duas partidas das semifinais (em jogo único) e os vencedores irão para a 
final, também em jogo único. 

– Nas categorias em que houver 7 equipes, na primeira fase (classificatória), aos times jogarão entre si, sempre folgando 
uma equipe na fase classificatória. Ao final da última rodada da fase classificatória, as quatro equipes melhores 
pontuadas passam adiante para disputar as duas partidas das semifinais (em jogo único) e os vencedores irão para a 
final, também em jogo único. 

– Na categoria Adulto Masculina, há 18 equipes, sendo uma delas formada por deficientes auditivos em equipe que 
representará a Federação Brasiliense Desportiva de Surdos. Os 18 times serão distribuídos em duas chaves (A e B). As 
equipes jogarão entre si nas chaves, sempre folgando duas equipes (uma por chave). Os quatro melhores colocados de 
cada grupo na fase classificatória (9 rodadas) se enfrentarão em cruzamento entre chaves em jogo único. Os vencedores 
farão as semifinais, também em jogo único e, quem passar, disputa o título na final, também em jogo único. 

 

ADESÃO 
 

Quanto à taxa de adesão, as mesmas ficaram estipuladas somente para equipes não filiadas e também isentando as 
equipes femininas para estimular a participação, conforme segue abaixo: 

 
Sub-9, Sub-11 e Sub-13: R$ 350 (Adesão de 11 equipes não filiadas – 11 x R$ 350,00 = R$ 3.850,00) 
Sub-15 e Sub-17: R$ 400 (Adesão de 6 equipes não filiadas – 6 x R$ 400,00 = R$ 2.400,00) 
Sub-20, Adulto e Master: R$ 450 (Adesão de 19 equipes – 19 x R$ 450,00 = R$ 8.550,00) 

 

A programação para os jogos das 10 categorias seguem no Anexo 1 (TABELA DE JOGOS).  
 

LOCAIS DOS JOGOS, CONFORME DISPONIBILIDADE DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DF: 
 

GINÁSIO DO CRUZEIRO; GINÁSIO DA PORTUGUESA – TAGUATINGA; GINÁSIO DA GUARIROBA – CEILÂNDIA; GINÁSIO DA 
AABB (ASA SUL); GINÁSIO DE SOBRADINHO; GINÁSIO DO CRESSPOM (ASA NORTE) E GINÁSIO DE BRAZLÂNDIA. 

 

O evento ocorrerá em diversas quadras de futsal cobertas, com estruturas de vestiários, arquibancadas, 
bebedouros, sendo autorizado em sua grande maioria pelas Regiões administrativas, bem como clubes 
existentes no Distrito Federal. 
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Quanto aos profissionais envolvidos na realização da competição, cabe destacar a participação de jornalista, oficiais de 
arbitragem, representante nos ginásios. 

 
A participação do público será restrita, uma vez que o cenário pandêmico não permitirá, pelo menos por enquanto, a 
presença de público nos ginásios. Tal controle será feito por um representante da FEBRASA, que estará no local. 

 
As medidas sanitárias para a realização da competição seguem no Anexo 2 (PROTOCOLO). 

 
 

2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS. 
 

1. Realização de mais de 200 jogos em diversos ginásios do DF; 
2. Fortalecimento da modalidade de futsal no DF e Entorno; 
3. Divulgação do esporte e da disputa organizada; 
4. Promover a participação de equipes de projetos sociais no cenário esportivo oficial. 

 
 

2.9 CROQUI DO EVENTO 
 

Ginásio da AABB – Asa Sul 
 

Ginásio da Associação Portuguesa de Brasília – Taguatinga 
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Ginásio Espelho D’Água – Brazlândia 

 

Ginásio de Sobradinho 
 

Ginásio do Cruzeiro 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO. 
 

Descrição 
Duração Início Término 

  

Período de inscrições 21/01/2020 03/03/2020 

Divulgação do evento 21/01/2020 04/05/2020 

Período de realização dos jogos 28/11/2020 21/04/2021 

Aquisição de Bolas 10/12/2020 20/04/2021 

Confecção de Banner 27/11/2020 20/04/2021 

Contratação de empresa de Arbitragem 28/11/2020 21/04/2021 

Contratação de empresa de Contabilidade 04/01/2021 28/04/2021 

Contratação de Empresa de Comunicação e Marketing para cobertura 
jornalística e fotográfica da competição. 

 
28/11/2020 

 
27/02/2021 

Aquisição de Premiação 15/01/2021 20/04/2021 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 
Cronograma de Execução 

Descrição Valor 
Duração Início Término 

  

Aquisição de Bolas R$ 10.807,16 10/12/2020 13/03/2021 

Contratação de empresa de Arbitragem R$ 78.523,20 12/12/2020 21/04/2021 

Aquisição de Premiação, troféus, medalhas R$ 10.412,70 15/01/2021 20/04/2021 

 
 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO. 
 

4.1 Previsão de desembolso da SEL para Entidade: 
 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa Especificação Mês 

Meta 1 – Realização dos jogos de 
Futsal da TAÇA BRASILIA 60 anos 

1.1 MATERIAL ESPORTIVO DEZEMBRO 

1.2 SERVIÇOS DEZEMBRO 

1.3 PREMIAÇÃO DEZEMBRO 

 

4.2 : Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 

 
O cronograma de 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 3 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 
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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: Valores: 

 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de aplicação) 
 
 

5.1 Planilha de Materiais/Serviços não contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITAS DIVERSAS) 

 
 
 
 

Descrição Detalhada 

 
 
 

Unid. 

 
 
 

Quant. 

 
 
 

Valor 
Unitário 

 
 
 

Valor Total 

 
 
 

Realização 

Receita 
(O item 

contratado 
irá gerar 
receita? 
Indicar 
valor) 

 

Despesa 
(Se o item contratado 
gerar receita (indicar o 
item em que o recurso 

será utilizado) 

Cartazes coloridos 
no formato 
personalizados em 
papel A3 250 
gramas. 
(Serão afixados 
cinco cartazes em 
cada ginásio para 
alertar sobre as 

 
 
 
 

Unid 

 
 
 
 

390 

 
 
 
 

R$ 2,40 

 
 
 
 

R$ 936,00 

 
 

 
Doação do jornal 

Viver Sports 

 
 
 
 

Não 

 
 
 
 

Não 
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medidas preventivas 
contra o novo. São 
utilizados, em 
média, três ginásios 
para cada rodada da 
competição, durante 
26 datas diferentes. 
Portanto, serão 5 x 3 
x 26 = 390). 

       

Totens com pedal 
dispensador de 
álcool em gel 70%. 
Serão necessários no 
mínimo dois por 
ginásio (2 x 3 = 6) 

 
 
 

Unid 

 
 
 

6 

 
 
 

R$ 89,00 

 
 
 

R$ 534,00 

 

Parceria (doação) 
Fokkus Trade 

Hospitalar 

 
 
 

Não 

 
 
 

Não 

Álcool em gel litros 78 R$ 20,00 R$ 1.560,00 
Febrasa/Parceria 

jornal Viver Sports 
Não Não 

Aquisição de 
termômetros 
infravermelhos para 
aferição de 
temperatura 

 
 

Unid 

 
 

3 

 
R$ 

230,00 

 
 

R$ 690,00 

 

Febrasa/Parceria 
Fokkus Trade 

Hospitalar 

 
 

Não 

 
 

Não 

Fotógrafo/jornalista 
para cobertura 
rodadas da categoria 
Adulto Masculina 

Diária 
(5 

horas) 

 
12 

 

R$ 
397,50 

 
R$ 4.770,00 

 
Febrasa 

 
Não 

 
Taxa de Adesão equipes* 

Serviços contábeis Mensal 4 
R$ 

975,34 
R$ 3.901,36 Febrasa Não Taxa de Adesão equipes* 

Taxa de arbitragem 
de 16 jogos 

Unid 16 
R$ 

383,04 
R$ 6.128,64 Febrasa Não Taxa de Adesão equipes* 

 

 
Taxa de adesão 

 

 
Unid 

 

 
36 

 

R$ 
411,11 

 

R$ 
14.800,00 

 

 
Febrasa 

 

 
SIM 

 Fotógrafo 

 Serviços 
contábeis 

 Arbitragem 15 
jogos 

Banners 
(3,35 m x 0,80) 

Unid 10 
R$ 

130,00 
R$ 1.300,00 FEBRASA NÃO Recursos próprios 

Banners 
(4,0 m x 3,0m) 

Unid 2 
R$ 

890,00 
R$ 1.780,00 FEBRASA NÃO Recursos próprios 

(*) ARRECADAÇÃO DE TAXA DE ADESÃO DAS EQUIPES (NÃO FILIADAS) 

– Sub-9, Sub-11 e Sub-13 – 11 EQUIPES X R$ 350,00 = R$ 3.850,00 
– Sub-15 e Sub-17 – 6 EQUIPES X R$ 400,00 = R$ 2.400,00 
– Sub-20, Adulto e Master – 19 EQUIPES X R$ 450,00 = R$ 8.550,00 

 
TOTAL = R$ 14.800,00 

 
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 
FOMENTO 

 

 
R$ 21.600,00 
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5.2 Planilha Termo de Fomento 
 

 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 (Realização dos jogos de Futsal da TAÇA BRASILIA 60 anos) 

Etapa 1.1 Aquisição de Material Esportivo 

ITEM Descrição Detalhada Unidade/Medid 
a/ (Diárias/ 
mês/MT/Serv.) 

Quant Unid Total Valor 
Unitário 

Valor Total Justificativa para 
aquisição/locação com 
memória de cálculo 

1.1.1 Aquisição de bola de 
futsal adulto, 
confeccionada com 
Poliurelano Pro1OOO, 
com 11 gomos, sem 
costura, ligados através 
da tecnologia Termotec, 
que oferece formato 
100% esférico, com 0% 
absorção de água, alta 
durabilidade e maciez 
extra, dupla colagem 
ligada ao sistema neotec, 
Conta com câmara 60 
feita em borracha 
butílica e traz miolo 
lubrificado e removível 
que contém um bico 
alongado que envolve a 
agulha e retém o ar, 
circunferência 68-70 cm, 
peso 410-450 g, chancela 
da CBF, aprovada pela 
FIFA. 

Unid. 35 1 35 R$ 
225,00 

R$ 
7.875,00 

Serão cerca de 139 
jogos de alta 
intensidade (a partir da 
Sub-15 – Feminino e 
Masculino). Uma bola 
mantém sua 
performance em média 
4 a 5 partidas de alta 
intensidade. 

1.1.2 Aquisição Bolas de futsal 
adulto, modelo 500 
termotec em poliuretano 
laminado, tecnologia 
Termotec, 0% absorvição 
de água, alta 
durabilidade, miolo 
lubrificado e removível 
que contém um bico 
alongado que envolve a 
agulha e retém o ar, 
ircunferência 68- 70 cm, 
peso 410-450 g, chancela 
da CBF. 

Unid. 17 1 17 R$ 
172,48 

R$ 
2.932,16 

Serão mais de 50 jogos 
de média intensidade e 
as bolas ideais para as 
categorias abaixo de 
Sub-15 não necessitam 
da especificação 
máxima e, por tanto, 
tem resistência 
também abaixo e o 
desgaste das bolas é 
intenso, sendo uma 
bola utilizada entre 3 e 
5 jogos mantendo sua 
performance. 

Total Etapa 1.1 – R$ 10.807,16 

Etapa 1.2 Serviços 

1.2.1 Contratação de Serviço 
de Equipe profissional 
completa de Arbitragem 
(composta por 2 árbitros 
de quadra; 2 árbitros 
anotador/cronometrista 
e um delegado/ 

JOGO 1 205 205 R$ 
383,04 

R$ 
78.523,20 
 

Serão necessários para 
cada partida uma 
equipe formada por 
quatro oficiais de 
arbitragem, sendo dois 
árbitros de quadra e 
dois árbitros mesários. 
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 representante.       Além dos oficiais de 

arbitragem, o 
regulamento da 
FEBRASA e da CBFS 
prevê um 
representante/delegad 
o para aprovar as 
condições do ginásio e 
auxiliar na conferência 
de documentos de 
atletas e comissões 
técnicas. 

Total Etapa 1.2 – R$ 78.523,20 

Etapa 1.3 Premiação 

1.3.1 Troféu com altura de 80 
cm, base octogonal com 
18,5 cm de largura em 
polímero na cor preta, 
um estágio com base de 
madeira, taça em 
polímero metalizada na 
cor prata com 30 cm de 
largura a partir das alças. 
Tampa da taça e alças 
em polímero metalizado 
na cor dourada. Colunas 
na cor dourada com 
detalhes na cor prata e 
azul. Uma estatueta de 
honra ao mérito (deusa 
da Vitória) fixa no centro 
da base e quatro Águias 
fixas na base de madeira 
na lateral. 

Unid. 10 1 10 161,67 1.616,70 Trata-se da premiação 
com troféus para as 10 
equipes campeãs em 
suas respectivas 
categorias (10). 

1.3.2 Troféu com altura de 70 
cm, base octogonal com 
16,5 cm de largura em 
polímero na cor preta, 
um estágio com base de 
madeira, taça em 
polímero metalizada na 
cor vermelho acetinado 
com 25 cm de largura a 
partir das alças. Tampa 
da taça e alças em 
polímero metalizado na 
cor dourada. Quatro 
colunas composta por 
componentes em 
polímero metalizado na 
cor dourada e cones em 
polímero metalizados na 
cor vermelho acetinado. 
Uma estatueta de honra 

Unid 10 1 10 140,33 1.403,30 Trata-se da premiação 
para as equipes vice- 
campeãs em suas 
respectivas categorias 
(10). 
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 ao mérito (deusa da 

Vitória) fixa na base e 
quatro águias fixas no 
estágio em base de 
madeira. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta 
para gravação. 

       

1.3.3 Troféu com altura de 60 
cm, base octogonal com 
14,5 cm de largura em 
polímero na cor preta, 
um estágio com base de 
madeira, taça em 
polímero metalizada na 
cor vermelho acetinado 
com 20 cm de largura a 
partir das alças. Tampa 
da taça e alças em 
polímero metalizado na 
cor dourada. Quatro 
colunas composta 
componentes em 
polímero metalizado na 
cor dourada e cones em 
por polímero 
metalizados na cor 
vermelho acetinado. 
Uma estatueta de honra 
ao mérito (deusa da 
Vitória) fixa na base e 
quatro águias fixas no 
estágio em base de 
madeira. Estatueta 
intercambiável. Plaqueta 
para gravação 

unid 10 1 10 139,27 1.392,70 Trata-se da premiação 
com troféus para as 10 
equipes terceiras 
colocadas em suas 
respectivas categorias 
(10). 

1.3.4 Troféu para premiação 
de goleiro, medindo 30- 
40 cm de altura com 
estatueta e impressão 
fotográfica: 
– Goleiro em resina, 
modelado à mão com 
pintura ouro velho; 
– Placa em acrílico 
espelhado cortada à 
laser; 
– Adesivo personalizado 
de alta colagem; 
– Base em MDF com 
corte à laser e pintura 
preta laqueada com 
verniz. 

Unid 10 01 10 R$ 
60,00 

R$ 
600,00 

Trata-se da premiação 
para goleiros menos 
vazados (melhores 
goleiros) nas 10 
categorias (10). 
 

1.3.5 Troféu para premiação 
de artilheiro, medindo 

Unid 10 01 10 R$ 
60,00 

R$ 
600,00 

Trata-se da premiação 
para artilheiros (as) nas 
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 30-40 cm de altura com 

estatueta e impressão 
fotográfica. 
CHUTEIRA RESINA: 
– Chuteira em resina 
modelada à mão com 
pintura bronze velho 
(com travas ou sem); 
– Cano niquelado 
encapado como vinil 
escovado dourado; 
– Placa em acrílico 
espelhao cortada à laser; 
– Adesivo personalizado 
de alta colagem; 
– Base em MDF com 
corte a laser e mais 
pintura preto laqueado 
com verniz. 

      10 categorias 

1.3.6 Medalhas metálicas de 
Zamak, com o tamanho 
de 90mm e centro liso 
com 60mm de diâmetro, 
acompnhada de ramo 
lateral e detalhes 
texturizados, metalizada 
na cor dourada. Suporte 
para fita com 2,5 cm de 
largura. A medalha vem 
acompanhada de fita 
personalizada com 2,5 
cm de argura. PARA 1º 
LUGAR. 

UNID 250 01 250 R$ 6,40 R$ 
1.600,00 

Trata-se de medalhas 
para atletas e membros 
de comissão técnica 
das equipes 
vencedoras nas suas 
respectivas categorias 
(10). São 20 medalhas 
para atletas e 5 para 
comissão técnica, 
sendo as mesmas 
confeccionadas da 
mesma forma para os 
campeões nas 10 
categorias. 

1.3.7 Medalha fundida em liga 
metálica de Zamak, 
medindo 90mm e centro 
liso com 60mm de 
diâmitro, com um ramo 
lateral e detalhes 
texturizados. Metalizada 
na cor prata, com 
suporte para fita com 2,5 
cm de largura. A 
medalha vem 
acompanhada de fita 
personalizada de 2,5cm 
de largura. PARA 2º 
LUGAR. 

UNID 250 01 250 R$ 6,40 R$ 
1.600,00 

Trata-se de medalhas 
para atletas e membros 
de comissão técnica 
das equipes vice- 
campeãs nas suas 
respectivas categorias 
(10). São 20 medalhas 
para atletas e 5 para 
comissão técnica, 
sendo as mesmas 
confeccionadas da 
mesma forma. 

1.3.8 Medalha fundida em liga 
metálica de Zamak, com 
90mm e centro liso, com 
60mm de diâmetro, com 
ramo lateral e detalhes 

UNID 
 

250 01 250 R$ 6,40 R$ 
1.600,00 

Trata-se de medalhas 
para atletas e membros 
de comissão técnica 
das equipes terceiras 
colocadas nas suas 
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texturizados. Metalizada 
na cor bronze. Suporte 
para fita com 2,5 cm de 
largura. A medalha vem 
acompanhada com fita 
de 2,5 cm de largura 
personalizada. PARA 3º 
LUGAR. 

respectivas categorias 
(10). São 20 medalhas 
para atletas e 5 para 
comissão técnica, 
sendo as mesmas 
confeccionadas da 
mesma forma. 

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 10.412,70 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 99.743,06 

 
 

5.3 Equipe de RH 

 
Função Qnt Atribuições 

 
Superint. 
Técnico 

 
 

1 

Responsável pela elaboração das tabelas, boletins, encaminhamento das demandas 
indisciplinares para o Tribunal de Justiça Desportiva Unificado (TJDU-DF), e definição 
dos locais dos jogos (confirmação dos ginásios para a realização dos jogos da 
competição) 

Coordenador 
Geral 

1 
Fiscalização e endosso das decisões que cabem a cada setor envolvido na 
competição. 

Diretor de 
comunicação 

1 Responsável pela divulgação das tabelas e informes referentes à competição. 

Contador 1 
Responsável pela documentação contábil necessária para a prestação de contas no 
que diz respeito a finanças. 

Diretor de 
Arbitragem 

1 
Responsável pela avaliação e aprimoramento dos oficiais de arbitragem, assim como 
também pela escala dos oficiais de arbitragem de cada partida. 

 
6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 

6.1 DIVULGAÇÕES 

As divulgações do Evento serão por meio de mídias sociais da entidade e pelo site da Febrasa, além de contar 
com divulgação de release para veículos de comunicação, principalmente os esportivos, faixas, banners, e-
mails, para clubes nas regiões administrativas, particulares, inclusive em ginásios previstos para 
jogos. Serão atualizadas informações semanais na página da Federação. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos em cada ginásio e proximidades será feita por meio de 
placas, banners, faixas, outras formas similares. 
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7. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha. R$ 100.000,00 

2 Inscrições de equipes não federadas R$ 14.800,00 

4 Recursos próprios (FEBRASA) R$ 3.080,00 

5 Parceria empresas (doação itens de segurança sanitária) R$ 3.720,00 

Total R$ 121.600,00 

 

8. Valor Total do Projeto 

TOTAL DO PROJETO 

Valor Total R$ 121.343,06 

 
 

Brasília, 18 /novembro /2020 
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