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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: INSTITUTO CASA DA VILA 

CNPJ: 07.996.915/0001-
48 

Endereço: Acampamento DFL, Área Especial Número 5 FDS – Clube 
Unidade Vizinhança 

Complemento: Bairro/Cidade: Vila Planalto-DF CEP: 70.803-100 

Telefone: (61)99977-3667 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: institutocasadavila@gmail.com Site: 
https://www.facebook.com/institutocasadavila/about/ 

Responsável da OSC (Dirigente): Camila Palatucci Arantes 

CPF: 006.274.821-12 RG/ Órgão Expedidor: 2.349.537 SSP/SP 

Endereço do Dirigente: Condomínio Solar de Athenas, Módulo M, lote 7, apt 106 - Grande 
Colorado - Sobradinho – DF – CEP: 73.105-903  

 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

A ENTIDADE VEM DESENVOLVENDO DESDE SUA CRIAÇÃO PROJETOS CULTURAIS, BEM COMO, 

PROJETOS TRANSVERSAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, TURISMO E ESPORTE, CONFORME SEGUE:  

Convenio 033/2019-Secretaria de Esporte e Lazer do DF. Realização do 61º Jogos Solteiros e Casados 

da Metropolitana. O projeto teve por objetivo durante seus vários anos de realização: Manter a 

tradição da Comunidade Metropolitana e estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, 

saúde, integração, visando uma política pública preventiva e de inclusão social por meio do 

esporte/futebol. 

 

O Instituto realizou em parceria com a PETROBRAS S/A o projeto DA BOLA PARA A ESCOLA, que 

durante os anos de 2014 até 2018 atendeu 300 crianças de 10 a 17 anos. Com atividades de Futebol 

de Campo e Salão, além de vários torneios e eventos entre equipes. O projeto foi contemplado em 

Edital Público e considerado ao final de sua prestação de contas pela Petrobrás como “Projeto de 

referência nacional“, conforme Termo de Recebimento Definitivo e teve o apoio institucional da 

Secretaria de Esportes do DF. 

Convênio 754263/2010 - O projeto Casa da Vila - Brasília Outros 50 pretendeu na sua essência fazer 

o resgate através de depoimentos das histórias de músicos/artistas pioneiros, suas músicas, 

poesias, movimentos culturais que aconteceram durante as primeiras décadas da capital e registrá-

las de forma organizada. Nessas décadas os nossos valorosos artistas não tiveram muitas 

oportunidades de mostrar suas qualidades, com isso o projeto disponibilizou à população esse 
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valioso tesouro para que pudessem conhecer um pouco mais de sua própria história. O evento 

promoveu UMA AGENDA CULTURAL com atividades musicais (shows) para celebrar a vivência 

desses importantes artistas que ajudaram a formar essa identidade musical Candanga. 

As ações de registro resultaram na produção de 01 (um) DVD que reuniu esses artistas e músicos 

com registros das vivências artísticas musicais e depoimentos de personagens históricos, artistas, 

estudiosos e personalidades que alimentaram o Catálogo Eletrônico com essa história cultural e 

musical. O catálogo fora postado no Site do Projeto - CASA DA VILA/BRASILIA OUTROS 50 e 

distribuído eletronicamente e de forma gratuita, com prioridade para escolas, bibliotecas e 

universidades do Distrito Federal, apoiadores, Pontos de Cultura e entidades afins que contribuem 

para estudos, pesquisas e educação patrimonial.  

Convênio 754068/2010 - Realização do Projeto Agenda Cultural - REGGAE A PAZ - com artistas e 

bandas de Reggae, apresentando todas as tradições que envolvem o rítmo musical: folclore, danças, 

atitudes e a principal mensagem desse ritmo, que foi difundido e consolidado por BOB MARLEY, a 

PAZ. A agenda se fez presente em praças públicas das cidades de: Sobradinho, Vila Planalto, Plano 

Piloto (Torre de TV ) e São Sebastião, sendo um show por mês. O REGGAE A PAZ ofertou também 

exibições de obras cinematográficas em um (telão inflável) que abordam a importância da PAZ e a 

formação da cultura Afro-Brasileira.O projeto se deu nos moldes de uma caravana cultural e 

disponibilizou um palco móvel com estruturas de sonorização e iluminação profissional e que esteve 

à disposição de todos os artistas para suas manifestações sobre a importância de se manter a PAZ.  

Convênio: 753976/2010 – Realização do PROJETO CINESHOW, que objetivou possibilitar a inclusão 

cultural do maior contingente de população carente das cidades de Itapoã, São Sebastião, Varjão, 

Vila Dimas, Estrutural e Sobradinho II, por meio da exibição de obras audiovisuais de grande valor 

artístico e cultural, e do estímulo às manifestações artísticas de talentos jovens e profissionais da 

região. Pretendeu-se, possibilitar o acesso desse imenso contingente de pessoas à riqueza e 

diversidade de nossas manifestações culturais, e mesmo ao conhecimento do nosso potencial 

criativo impresso nas obras audiovisuais brasileiras a serem exibidas, bem como valorizar e 

estimular artistas locais de diversos segmentos através da disponibilização de espaço privilegiado de 

contato com o público em palcos itinerantes das exibições de cinema.  

Convênio: 733027/2010 – Realização do PROJETO “CIRCUITO CINE ÁGUAS LINDAS”, que objetivou 

possibilitar a inclusão cultural do maior contingente de população carente da região de Águas 

Lindas e seu Entorno, por meio da exibição de obras audiovisuais de grande valor artístico e 
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cultural, e do estímulo às manifestações artísticas de talentos jovens e profissionais da região. 

Pretende-se, possibilitar o acesso desse imenso contingente de pessoas à riqueza e diversidade de 

nossas manifestações culturais, e mesmo ao conhecimento do nosso potencial criativo impresso nas 

obras audiovisuais brasileiras a serem exibidas, bem como valorizar e estimular artistas locais de 

diversos segmentos através da disponibilização de espaço privilegiado de contato com o público em 

palcos itinerantes das exibições de cinema.  

Assim, ao mesmo tempo em que se disponibilizara acesso à diversidade da cultura brasileira através 

da programação audiovisual, também se promovera um verdadeiro intercâmbio cultural com as 

cidades da região, oferecendo condições técnicas para que grupos musicais, grupos de dança, 

artistas, grupos folclóricos, instrumentistas, poetas e escritores das cidades envolvidas no projeto, 

mostrem sua arte, concomitantemente com as programações das exibições. Portanto o objetivo do 

projeto fora a oferta de cultura brasileira ao público em geral através de filmes diversificados, 

grupos musicais, grupos de dança, artistas, grupos folclóricos, instrumentistas, poetas e escritores  

Convênio 732082/2010 – 2ª etapa do BRASÍLIA OUTROS 50 – Promovendo agenda cultural, alusiva 

ao aniversário de 50 anos de Brasília, sob a ótica do fazer artístico próprio do segmento natural 

candango (filhos de Pioneiros e artistas Pioneiros), num processo que envolvera registro e resgate 

das expressões, a memória, o fazer e os processos naturais de transmissão de conhecimentos, 

ocorridos até então no Distrito Federal, tendo como elementos aglutinadores as linguagens 

musicais, as oralidades, os festejos e os espetáculos cênicos-populares relacionados com a 

simbologia cultural e as identidades confluentes das diversidades regionais que vieram compor a 

história de Brasília. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada.  

• Projeto DA BOLA PARA A ESCOLA em Girassol-GO tendo como parceiro a SECRETARIA DE AÇÃO 

SOCIAL de Águas Lindas de Goiás;  

• Projeto AÇÃO CIDADÃ em parceria com o Governo do Distrito Federal, entre outros;  

• Produção dos Shows da posse Presidencial de 2011 em parceria com a FUNDAÇÃO PALMARES. 

Termo de Fomento nº 840949/2016 - CIRCUITO AFRO BRASILEIRO DE CINEMA DO TOCANTINS – em 

fase de elaboração de prestação de contas – projeto que visa promover a cultura afrobrasileira 

através da Produção de Documentário e realização de Cineclube com exibição de filmes de 

cineastas e diretores afrodescendentes. O Circuito de Cinema tem uma proposta de 

entretenimento, mas também e principalmente de promoção, fomento e preservação das 
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manifestações culturais negras. Através das exibições, o evento possui um grande apelo as 

comunidades visitadas abordando questões como o combate ao racismo, a promoção da igualdade, 

a valorização, difusão e preservação da cultura negra, da cidadania no exercício dos direitos e 

garantias individuais e coletivas da população negra em suas manifestações culturais.  

Termo de Fomento nº 33/2017 - Sarau da Ponta da Asa - Homenagem a Dona Gracinha da Sanfona, 

em parceria com a Secretaria de Cultura do DF. O projeto visava a realização de encontros das 

grandes artes, contando com músicas regionais e outras manifestações culturais. A pauta desta 

edição foi o tema Acessibilidade. Nesta perspectiva, o Sarau Da Ponta da Asa Norte é um projeto 

que visa resgatar a cultura de contar e ouvir histórias, recitar poesias, despertar o gosto pela leitura, 

trazer memórias de brincadeiras antigas, envolvendo a comunidade do DF em geral para ouvir boa 

leitura, escutar músicas e curtir belas histórias através da leitura de livros, poesias, apresentação 

teatral, num momento de inovação, descontração e satisfação. Sendo assim, cabe a comunidade 

envolver a todos e procurar estratégias necessárias para a melhoria a relação da comunidade do DF 

e do engajamento cultural, uma vez que Brasília é celeiro de artistas. Os artistas principais, 

homenageados pelo projeto foram: A banda Baião de 2, formada por 10 alunos da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a Banda da Dona Gracinha da Sanfona. O projeto 

visa incluir aprendizes com deficiência intelectual no mercado cultural, e valorizar os artistas 

profissionais, promovendo diversas apresentações artísticas no DF. Além da inclusão social, o 

projeto pretende trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura do DF 

para proporcionar espetáculos musicais nas escolas com o maior número de alunos com 

necessidades intelectuais e múltiplas matriculados regularmente na rede. 

Termo de Fomento nº 02/2018 - Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as Pessoas 

com Epilepsia, celebrado com a Secretaria de Turismo do Distrito federal. Visava reunir delegados 

que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia de todo o Brasil, pessoas 

com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e autoridades do governo, ao longo 

de 4 dias de evento, a ser realizado entre 14 à 17 de março de 2018, no Hotel Nacional, para discutir 

as dificuldades relacionadas aos cuidados e, a partir disso, formular propostas de políticas públicas 

para atenção à saúde destas pessoas.  

Termo de Fomento nº 26/2018 – Projeto Arte Onde eu Queria – Cinema, Música e Poesia, em 

parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em execução. Projeto que visava a realização de 

eventos multiculturais com apresentações musicais, exibição de filmes e documentários, além de 
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recital de poesia. O projeto traz em sua essência a característica principal de agregar valor às 

manifestações de cultura popular em Brasília, proporcionando aos espectadores e participantes a 

oportunidade de troca de saberes, do fazer cultural, ajudando no reforço dos laços sociais e ideia de 

pertencimento local, tão necessário a uma cidade jovem como Brasília, que carece de uma 

construção identitária e que tenha a desafiadora missão de ser integradora do sentimento da 

nacionalidade. Status: Projeto finalizado, com prestação de contas já aprovada.  

Termo de Fomento nº 67/2018 – Fora do Eixo- em parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em 

execução. O projeto visa executar eventos culturais itinerantes, que levam música e cinema às 

cidades do Guará, Núcleo Bandeirante e Candangolândia, visando valorizar as apresentações 

culturais e filmes de artistas e produtores locais e nacionais que destacam em suas obras a cidade 

de Brasília, contando com shows musicais por dia de artistas, bandas, grupos populares, 

instrumentais, clássicos e/ou erudito e exibição de vídeo documentário de produção local, curta ou 

média metragens, abrindo a exibição de um longa-metragem nacional. Status: Projeto em execução.  

Termo de Fomento nº 77/2018 – Eixo Cultural Norte, em parceria com a Secretaria de Cultura do 

DF – em execução. O projeto visa realizar na Feira de Sobradinho II, bem como na Praça Central do 

Paranoá ações de Ocupação Cultural destes espaços a partir de uma agenda de eventos culturais 

contando com apresentações artísticas com foco na valorização dos artistas da região norte do 

Distrito Federal e suas produções locais. Status: Projeto em execução. Termo de Fomento nº 

880513/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em execução. CIRCUITO AFRO-

BRASILEIRO DE CINEMA DO PARÁ, que visa promover a cultura afrobrasileira através de um circuito 

itinerante de exibição de filmes com temática afim, de cineastas e diretores afro descendentes, em 

12 (doze) localidades do Estado do Pará.  

Termo de Fomento nº 879873/2018 – em parceria com a Fundação Cultural Palmares – em 

execução ITANS - FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES E CRIAÇÃO EM DANÇA NEGRA 

CONTEMPORÂNEA, que visa promover a geração de multiplicadores em Dança e Cultura Negra 

através da formação de 15 dançarinos, coreógrafos e público para danças de matriz africana com 

viés contemporâneo, realizado em Brasília/DF.  

Termo de Fomento nº 01/2019 – em parceria com a Secretaria de Turismo do DF – em execução. O 

Encontro Nacional de Promoção da Cidadania e Apoio as Pessoas com Epilepsia, visa reunir 

delegados que representam as Associações e Movimentos de Pessoas com Epilepsia de todo o 

Brasil, pessoas com epilepsia e familiares, profissionais que atuam nesta área e autoridades do 
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governo, ao longo de 03 (três) dias de evento realizado nos dias 11 à 13 de abril de 2019, para 

discutir as dificuldades relacionadas aos cuidados dispensados com a condição abordada, e, a partir 

disso, formular propostas de políticas públicas para atenção à saúde destas pessoas.  

Termo de Fomento nº 04/2019 – em parceria com a Secretaria de Cultura do DF – em execução. 

Realização do Projeto VIA SACRA DE SOBRADINHO II - 2019, evento cultural de caráter religioso em 

Sobradinho II, como forma de difusão desta manifestação cultural religiosa tradicional, valorizando 

as apresentações artísticas culturais e fomentando a produção artística local, levando o teatro de 

rua e a música como forma de expressão ao público participante. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: Apoio à Realização do “Campeonato Da Bola Para a Escola” - Futebol Amador. 

Locais de realização: Samambaia (Arena 310,Campos da 608 e 301);  

Período de execução: 30/12/2020 a 30/03/2021  

Período de realização do Evento: 30/12/2020 a 30/03/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

30/12/2020 a 30/03/2021  

Nome do responsável técnico do projeto: KLEBER MORAIS 
Nº do registro profissional: 386.277.521-68 
Telefone: (61) 9 9977- 3667                                           E-mail: Kleber.igual@gmail.com 

Nome do responsável pela execução do evento:  
Telefone: KLEBER MORAIS                                       E-mail : Kleber.igual@gmail.com 

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

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Sub 15, 
Sub 17 e adulta acima de 18 anos. 

Previsão de beneficiários diretos: 1350 (atletas- Pessoas que participarão dos jogos de futebol) 

Previsão de público indireto: 1.000 Pessoas (Telespectadores, Atletas, Equipes Técnicas, Equipe de 
Produção, Prestadores de serviço e fornecedores etc). 

Valor Total do Projeto: R$ 193.888,47 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 193.888,47 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio à Realização do “Campeonato Da Bola Para a Escola” - Futebol Amador. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
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O futebol possui cerca de 200 milhões de atletas profissionais registrados e ainda conta com 

uma entidade internacional (FIFA) que tem o maior número de países filiados dentre todas as outras 

existentes no mundo, são apenas alguns dos fatores que possibilitam ao futebol ser chamado de 

esporte mais popular do planeta. Os diversos interesses despertados pelo futebol, principalmente 

os que representam os altos investimentos financeiros, promoveram uma necessidade constante de 

formar novos jogadores de maneira organizada e científica. Paralelamente, as grandes cidades 

passaram a perder seus espaços livres, que serviam de campos para crianças e adultos 

desenvolverem livremente suas habilidades futebolísticas, por conta do constante processo de 

urbanização dos mesmos. 

O esporte de forma amadora é um caminho natural para jovens que demonstram talento para 

uma determinada modalidade e um trabalho específico com essa finalidade surge como algo 

fundamental, ainda mais quando se leva em conta que em nossa cidade projetos desse tipo são 

escassos, o que resulta na pouca absorção de jovens com potencial futebolístico. Desta forma, é 

ainda mais relevante o desenvolvimento deste plano de trabalho, fomentado pela Secretaria de 

Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, e que certamente oportunizará a comunidade do 

Distrito Federal, a participação em competições amadoras e o aprimoramento do talento de 

crianças e jovens de nossa cidade, de modo orientado e sem os vícios corriqueiros que 

tradicionalmente fazem parte da modalidade esportiva mais popular do mundo. 

Além de encontrar apoio no Art. 254 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vejamos: 

Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas 
desportivas, formais e não-formais, como incentivo a 
educação, promoção social, integração sócio cultural e 
preservação da saúde física e mental do cidadão. 

E ainda, na Lei nº 5.649/2016, que cria o Programa de Incentivo ao Esporte Amador do Distrito 

Federal - Boleiros e dá outras providências, vejamos: 

“Art. 1. Fica criado o Programa de Incentivo ao Esporte 
Amador do Distrito Federal - Boleiros, com o objetivo de 
fomentar e apoiar o desenvolvimento do esporte amador. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, integram o esporte 

amador as ligas ou as associações das seguintes 

modalidades, praticadas em qualquer região administrativa 

do Distrito Federal:  
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(...)” 

Considerando que para ter-se comunidades com qualidade de vida, deve-se compreender e 

levar em conta que tal qualidade está diretamente formada pelos interesses de cada indivíduo de 

forma ética e cívica. Portanto, para compreensão da sociedade de forma individual ou coletiva, a 

sua colaboração na formação de uma sociedade mais justa e humana, acima de tudo está ligada 

diretamente a sua inserção como um verdadeiro ser de transformação. A melhoria da qualidade de 

vida depende de um conjunto de fatores, e o maior de todos terá sempre o poder público como o 

principal parceiro.  

A Secretaria de Esporte e Lazer do DF vem se apresentando como esse parceiro no apoio ao 

Futebol Amador em todas as nossas cidades, que caminha no rumo a oferecer o melhor para essas 

comunidades do DF. A prática do esporte, aqui nesse caso o Futebol Amador, nas cidades de 

Samambaia, cumpre um papel muito importante na composição do conjunto de fatores que 

influenciam na melhoria da qualidade de vida e principalmente na inclusão social dessas 

comunidades por meio do Futebol Amador que atua como agente ofertador de lazer, 

principalmente nos finais de semana, como o Campeonato Da Bola Para a Escola - Futebol Amador.  

O Futebol Amador cumpre um papel que o Futebol Profissional não consegue alcançar, pois a 

oferta para a sua prática, não requer idades, classes sociais, habilidades técnicas e táticas apuradas, 

realizando assim uma grande inclusão social e esportiva nas camadas menos assistidas dessas 

comunidades. 

O Futebol Amador fortalece a relação coletiva de melhoria no desenvolvimento humano, além 

de revelar atletas para clubes de futebol profissional do Distrito Federal, Brasil e todo o mundo, 

gerando empregos para esses atletas, seja nesses clubes ou mesmo nas comunidades onde eles 

jogam, pois são nesses campos e nesses jogos que se constroem também relações de confiança, 

amizade e espirito de grupo. O futebol Amador é o que chamamos nessas comunidades de Grande 

Família Comunitária.  

FOTOS: 
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Além dos jogos terá um espaço com brinquedos para criançada, feira com artesãos locais, 

praça de alimentação e show com o termino dos jogos. Esse projeto é viável do ponto de vista 

econômico, social e cultural. Econômico e social, pois ajudará os artesãos locais a expor e 

comercializar seus produtos, gerando renda para eles e suas famílias, criando oportunidade de 

trabalho aos prestadores de serviço e fornecedores, e artista, além de afirmar o compromisso do 

poder público em acolher este projeto. Vale destacar também, que o evento promoverá um fluxo 

de turista de outras regiões administrativas do DF. Será realizada uma campanha de arrecadação de 

alimentos, onde cada equipe participante doará 10 kgs de alimento não perecível para serem 

doados a Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, que cuida de 200 adultos e 130 crianças 

portadores do vírus HIV, no Recanto das Emas. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Realização do Campeonato Da Bola Para a Escola - Futebol Amador, que 

acontecerá do dia 30/12/2020 até 30 de março de 2021 na Região Administrativa de Samambaia. 

Com convites e inscrições de equipes e inicio dos jogos dia 30/12/2020 até dia 30/03/2021. Os jogos 

acontecerão de quarta a domingo, sendo que os jogos de quarta a sexta serão realizados no período 

noturno e sábados e domingos nos períodos matutino/vespertino/noturno. Para assim promover a 

prática esportiva de futebol amador, fazendo com que as crianças, jovens, adolescentes, adultos e 

até a melhor idade, desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o desenvolvimento físico, 

psicológico e social, de maneira saudável. 

  

 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Manter a Tradição do Futebol Amador em Samambaia;  

 Estimular a prática do esporte, promovendo a cultura, saúde, integração, visando uma 

política pública preventiva;  

 Promover o reencontro de atletas e familiares; 

 Despertar práticas esportivas;  

 Envolver a comunidade com o futebol, por seu caráter democrático, sem preconceito étnico 

ou racial; 

 Estimular e promover a discussão dos diversos aspectos do futebol como esporte. 

 
 
2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 
CUMPRIMENTO DAS METAS  

Metas (Qualitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para 

aferição de cumprimento 

das Metas Contribuir para o 
aprimoramento dos 

profissionais envolvidos no 
evento. 

Reuniões e Capacitações com os 

profissionais 

Lista de Presença dos 

profissionais nas reuniões 

e no evento e Relatório 

das reuniões Fomentar a prática de 
atividade esportiva para toda a 

comunidade da região. 
Número de pessoas presentes 

Relatório de Produção 
 

Registros Fotográficos 

Metas (Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para 

aferição de cumprimento 

Alcançar o total de 54 equipes 
participantes 

Realização dos jogos Fichas de Inscrições 

Atingir o número de 1350 
jogadores/comissão técnica 

inscritos para os jogos. 
Realização dos jogos 

Fichas de 
Inscrições/fotografias 

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: Apoio à Realização Campeonato Da Bola Para a Escola - Futebol Amador 

Descrição/Etapa: Realização dos jogos Futebol de Campo 

Datas dos 
Eventos: 

Dezembro/20: 30 e 31 

Janeiro/21: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31  

Fevereiro/21: 03 a 07, 10 a 14, 17,18 a 21, 24 a 28 

Março/21: 03 a 07 

Turno: Matutino / 
Vespertino 
Noturno 
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Período Custeado 
pelo Fomento: 

 
30/12/2020 a 30/03/2021 

Turno: Matutino / 
Vespertino 
Noturno 

Local: Campos das Quadras 301 e 608-Samambaia 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Campos das Quadras 
301 e 608-Samambaia 

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto: 1350 Indiretos : 1000 Total: 2350 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária 
Categorias/Data/T
urno 

Qtd. 

Público com faixa etária de idade entre todas as idades Sub 15, Sub 
17 e adulta acima de 18 anos. 

Matutino/Vesperti
no /Noturno 

1350 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(X) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. Especifique: Federação de Futebol Amador do DF 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Serão realizados 45 dias de jogos do Campeonato Da Bola Para a Escola de Futebol Amador- 

2020 de 30/12/2020 até 30 de março de 2021 na Região Administrativa de Samambaia. Os convites 

e inscrições de equipes entre os dias 30/12/2020 até dia 05/01/2021. Os jogos acontecerão a partir 

do dia 30/12/2020 de quarta a domingo, sendo que os jogos de quarta a sexta serão realizados no 

período noturno de 19:00h às 23hs, sendo dois jogos por noite. Sábados e domingos nos períodos 

matutino/vespertino/noturno, de 08h as 23h. Local: Campos das Quadras 301 e 608 de Samambaia. 

Cada Jogo terá um quarteto de arbitragem (1 árbitro, 2 bandeirinhas e 1 assistente).   

As divulgações serão através de convites à população e aos atletas por meio rádios 

comunitárias e carro de som, mídias sociais e assessoria de imprensa com mídias espontâneas  
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(gratuitas) em rádios, jornais, blogs, sites e TVs, durante todas as semanas em toda a cidade, 

iniciando dia 30/12/20. 

Os atletas se apresentarão e assinarão ficha com CPF, RG, data de nascimento, telefone e 

categoria que jogará. As Categorias serão: Sub 15, Sub 17 e adulta acima de 18 anos. 

Todos os times são compostos por atletas que moram em Samambaia ou convidados.  

Serão 54 times disputando o Campeonato, podendo inscrever cada time 25 atletas/comissão 

técnica.  

No total o campeonato terá 186 jogos entre eliminatórias, semi-finais e a final que 

acontecerá até o dia 30 de março de 2021, o primeiro colocado de cada categoria receberá como 

premiação: 1 jogo de uniformes completos com meião, calção e camisas, sendo 25 pares de cada, 

mais troféus, receberão troféus também o artilheiro e melhor goleiro (menos vazado). 

Serão instaladas uma tenda 8x8m em cada campo para montagem de sonorização, para uso 

dos DJ, Coordenação, locutores e animadores.  

Sempre obedecendo a orientação da OMS, medidas de segurança adotadas em relação á 

Covid-19: 

Obs: todos os presentes nos locais de jogo terão a temperatura aferida e será disponibilizado 

álcool gel para higiene das mãos. 

Os jogos serão sem presença de público (apenas o acompanhante do menor poderá estar 

nos locais de jogos cumprindo o distanciamento e utilizando mascara) 

1- Os atletas e demais membros deverão respeitar o distanciamento de 2 metros e a 

utilização de máscara, exceto para atletas durante o jogo: 

2- Proibição de acesso aos locais dos jogos, pessoas com a temperatura acima de 37.5 

graus; 

3- Deverá ser realizada a aferição de temperatura corporal em todos os jogos, para todos 

que estiverem no local da partida; 

4- Os atletas e demais membros que estiverem com febre ou suspeita de infecção pela 

COVID-19 serão afastados;  

5- Todo material utilizado inclusive bolas, devem ser desinfetados e higienizados antes e no 

intervalo de cada jogo; 

6- O uso de máscara será obrigatório nos vestiários e em todos os locais ao redor dos 

campos; 

7- O tempo nos vestiários deverá ser minimizado; 

8-  Somente os atletas em campo a arbitragem e o técnico terão permissão para 
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permanecer sem máscara nos jogos; 

9-  Adotaremos todas as normas que por acaso seja editada pelos órgãos de controle 

sanitário ou governamental. 

 
2.8 RESULTADOS ESPERADOS  

 Estimular iniciativas de práticas esportivas;  

 Estimular o reencontro de atletas do futebol amador; 

 Fortalecer o Futebol Amador; 

 Despertar nas pessoas e no Estado a busca e o desenvolvimento de atividades esportivas 
inclusivas, em que se possa utilizar e recuperar espaços públicos, além de envolver jovens e 
lideranças comunitárias em atividades de impacto no nível individual e na comunidade.  

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Programação Data Turno 

Divulgação das Competições  30/12/2020  
Matutino, vespertino e 

noturno 

Inscrições das equipes nas duas 

competições 
30/12/2020 

Matutino, vespertino e 

noturno 

Compra dos materiais esportivos e 

premiações  
30/12/2020 Matutino 

Contratação da Empresa prestadora do 

serviço de arbitragem 
30/12/2020 Matutino / vespertino 
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Abertura das competições e início dos jogos  30/12/2020 Matutino 

Finais dos jogos  30/03/2021 Matutino 

Prestação de Contas 30/03/2021 *** 

 

 

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição 
 

Valor 
Duração 

Início Término 

Recursos Humanos R$ 29.220,00 30/12/2020 30/03/2021 

Aquisição de Materiais R$ 25.468,47 30/12/2020 06/01/2021 

Serviços R$139.200,00 30/12/2020 10/03/2021 

 
4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO 

4.1 - Previsão de Desembolso da SEL para Entidade:  

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos 

Dezembro/2020 1.2 Aquisição de Materiais 

1.3 Serviços 

 

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 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 
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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 

( X  ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 

Valores:  

 

5. Planilha Planilha de Materiais/Serviços  

5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITA 

DIVERSA) 

O INSTITUTO CASA DA VILA ATESTA que contará apenas com o recurso do Termo de Fomento. 
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5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta – 1. Contratação dos Recursos Humanos  

Etapa 1.1 Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Serv

iço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Memória de 
Cálculo 

1.1.1 Coordenador 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, a 
divulgação, a execução e a 
entrega dos produtos de 
todas as etapas do projeto. 
É quem direcionará a 
escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, 
organizará o cronograma 
das ações, fará a cobrança 
de prazos da equipe, 
definirá a acompanhará 
toda a estratégia de 
comunicação, auxiliará na 
seleção dos inscritos para 
as oficinas e prestará apoio 
a toda a equipe do projeto.  
Não será exigida formação 
acadêmica, uma vez que 
somente se faz necessário 
o conhecimento específico 
das diretrizes do 
Campeonato e demais 
regras dos campeonatos e 
do futebol amador. Carga 
horária diária: 8 horas 
diárias.  

Mensal 3 1 3 3.880,00 11.640,00 

01 
Profissional 
que 
acompanhará 
a execução e 
posterior 
auxílio na 
captação de 
informações 
pertinentes ao 
campeonato, 
elaboração do 
Relatório de 
Prestação de 
Contas.  
 
Período de 
contratação 
por 3 Meses - 
começando 
do dia 
30/12/2020 a 
30/03/2021. 
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1.1.2 

Aux. Administrativo - 
Profissional que auxiliará 
nas demandas 
administrativas do projeto, 
que envolvem o 
planejamento e controle 
do projeto, cotações de 
fornecedores, contratação 
de serviços e fornecedores, 
organização de 
cronograma de 
pagamentos, e elaboração 
das planilhas de prestação 
de contas. Não será exigida 
formação acadêmica. 
Carga horária diária: 8 
horas diárias 

Mensal 3 1 3 1.430,00 4.290,00 

01 

Profissional 

que auxiliar o 

coordenador 

geral nas 

atividades 

concernentes 

a execução 

deste projeto. 

 

Período de 
contratação 
por 3 Meses - 
começando 
do dia 
30/12/2020 a 
30/03/2021. 
 

1.1.3 

PRODUÇÃO: 1 produtor 
com capacidade técnica em 
eventos esportivos 
responsável por toda a 
montagem e desmontagem 
do evento. Divisão das 
funções feita por setores, 
da seguinte forma: 
produtor geral do evento e 
produtor de ativação 
atuando no período de 8h 
do dia 30/12/2020 a 
30/03/2021. 

Mensal 3 1 3 3.000,00 9.000,00 

Contratação 
de 1 Produtor 
responsável 
por toda a 
montagem e 
desmontagem 
do evento, 
durante os  
dias de jogos 
assim como 
do evento. 
 
Período de 
contratação 
por 3 Meses - 
começando 
do dia 
30/12/2020 a 
30/03/2021. 
 

1.1.4 

ASSISTENTE DE 
PRODUÇÃO: 1 assistente 
de produção com 
capacidade técnica em 
eventos esportivos 
responsável por atender 
todas as demandas 
necessárias a pedido do 

Mensal 3 1 3 1.430,00 4.290,00 

Contratação 
de Assistente 
de Produção 
para atender 
todas as 
demandas 
necessárias a 
pedido do 
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produtor durante toda a 
montagem e desmontagem 
do evento. Divisão das 
funções feita por setores, 
da seguinte forma: 
produtor geral do evento e 
produtor de ativação 
atuando no período de 8h 
dia 31/12/2020 a 
30/03/2021. 

produtor. 
durante os  
dias de jogos 
assim como 
do evento. 
 
Período de 
contratação 
por 3 Meses - 
começando 
do dia 
30/12/2020 a 
30/03/2021. 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 29.220,00 

Etapa 1.2 - Materiais 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Serv

iço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Memória de 
Cálculo 

1.2.1 

Kit de uniforme contendo 

camisa, short e meião. O 

meião será de cor única. 

Camisa s short em dry fit 

de alta qualidade, com 

proteção ultra violeta. 

Acabamento de arte em 

alta definição. 

Personalizado e bordado 

de acordo com as 

características individuais 

de cada equipe. 

Unidade 75 1 75 54,25 4.068,75 

Pleiteamos a 
entrega de um 

kit de 
uniformes a 

cada uma das 
3 equipes 

Campeãs de 
cada 

categoria. 
25 jogares e 

comissão 
técnica 

3 categorias 
75 total 

1.2.2 

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 

Unidade 54 1 54 182,33 9.845,82 

Com intuito de 
possibilitar que 

cada equipe 
tenha 1 bola de 
qualidade, para 
e treino jogo, 
pleiteamos a 

compra destas 
bolas para que 

sejam 
disponibilizadas 
a cada uma das 
54 equipes que 
participarão das 

nossas 
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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. 

competições, 
totalizando 54 

bolas 

1.2.3 

Troféus – para premiação 

de 1º, 2º e 3º colocados, 

com estatueta medindo 

150 a 180 cm de altura 

com quadrada em MDF 

com impressão fotográfica 

Unidade 12 1 12 350,00 4.200,00 

Os troféus 
serão para a 

premiação dos 
campeões, 

vice-campeões 
3º lugar e 

técnicos de 
cada uma das 

categorias 

1.2.4 

Troféus – Para premiação 

de artilheiro – Troféu para 

premiação de artilheiro, 

medindo 30-40 cm de 

altura com chuteira resina: 

- chuteira em resina 

modelada a mão com 

pintura bronze velho (com 

travas ou sem) - cano 

niquelado encapado como 

vinil escovado dourado - 

placa em acrílico espelhado 

cortada na laser - adesivo 

personalizado de alta 

colagem personalizado - 

base em mdf com corte 

laser e mais pintura preto 

laqueado com verniz 

Unidade 3 1 3 100,00 300,00 

Estes troféus 
serão para 
premiar os 

artilheiros de 
cada uma das 
categorias da 
competição 

1.2.5 

Troféus – Para premiação 

de goleiro – Troféu para 

premiação de goleiro 

medindo 30-40 cm de 

altura com estatueta e 

impressão fotográfica 

Unidade 3 1 3 100,00 300,00 

Estes troféus 
serão para 
premiar os 

goleiros menos 
vazados de 

cada uma das 
categorias da 
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goleiro resina: - goleiro em 

resina modelada a mão 

com pintura ouro velho - 

placa em acrílico espelhado 

cortada na laser - adesivo 

personalizado de alta 

colagem personalizado - 

base em mdf com corte 

laser e mais pintura preto 

laqueado com verniz. 

competição 

1.2.6 

Banner’s em lona colorido 

4 cores - para identidade 

visual e divulgação gráfica 

da parceria e demais 

informações (5x = 1mt x 10 

mts e 1x = 2mts x 2mts) 

Mts² 54 1 54 78,60 4244,40 

Material 
gráfico para 
identificação 

visual, além de 
divulgação da 
parceria entre 
a Secretaria e 
a instituição. 

 

(5x = 1mt x 10 

mts e 1x = 

2mts x 2mts) 

 

1.2.7 

Totem metálico álcool gel, 

impresso personalizado 

com logomarca: com pedal 

acionamento e acompanha 

dispense 450ml/ 

recarregável (1.250 

aplicações).. Fabricado em 

estrutura metálica pedal de 

acionamento metálico. 

Chapas decorativas em 

plástico polionda largura 

35cmaltura 

Unidade 2 1 2 150,00 300,00 
Para colocar 
um em cada 

campo. 

1.2.8 

Medalhas em liga de 

zamac, medindo 9 cm de 

largura e 3mm de 

espessura, com fita 

personalizada com a 

logomarca e dizeres do 

Unidade 225 1 225 9,82 2.209,50 

As medalhas 
serão para 

premiação de 
cada um dos 
componentes 
das equipes 
1º,2º e 3º 
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evento resinada frente e 

costas com os dizeres do 

evento 

lugar de cada 
categoria. 

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 25.468,47  

Etapa 1.3 – Serviços 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê
s/Mts/Serv

iço) 

Quant. Unid. Total 
Valor 

Unitári
o 

Valor 
Total 

Memória de 
Cálculo 

1.3.1 

 

 

 

 

 

Equipe de arbitragem de 

futebol de campo 

(composta por 1 arbitro 

principal, 2 árbitros 

assistentes e 1 

mesário/cronometrista) 

Partida 186 1 186 280,00 52.080,00 

Equipe de 

arbitragem para 

futebol de 

campo, 

composta por 1 

arbitro principal, 

2 árbitros 

assistentes e 1 

mesário/cronom

etrista, para 

cada um dos 186 

jogos (conforme 

cronograma - 

“tabela de jogos” 

que será 

disponibilizada 

após o congresso 

técnico) 

 

1.3.2 

SONORIZAÇÃO MÉDIO 

PORTE (para os dois 

campos simultâneamente: 

, 04-subwoofer 400w, 4 cx 

de alta de 500w cada. 01 

Mesa Digital 12 canais, 02 

Microfones Shure/ 

Senheiser Sem fio, 02 kit DJ 

(02 Cdj Pionner 850, 900 

ou 2000 + Mixer DJM 800, 

ou superior), com todos os 

Diária 45 2 90 500,00 45.000,00 

Locação de 
Equipamentos 

de Som X 45 dias 
de evento, nos 

dois campos 
simultaneament
e. Quantidade 

ideal de 
assessórios para 

atender a 
necessidade dos 

eventos 
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cabos e fiação necessária e 

com técnicos a disposição 

durante todos os 45 dias 

de eventos 

1.3.3 

2 Tendas (1 para cada 

campo Pirâmide 8X8, tipo 4 

águas com armação em 

ferro quadrado galvanizado 

dotadas com calhas 

metálicas e revestida em 

lona de PVC Branca 

antichama, com altura 

mínima de 2 metros e 

máxima de 3 metros de 

seus pés de sustentação. 

Diária 45 2 90 200,00 18.000,00 

Material 

necessário para 

montagem do 

STAND de 

anamnese clínica 

de todas as 

pessoas que 

adentrarão ao 

local de jogos 

e/ou na beirado 

campo para os 

árbitros. Serão 

posicionadas na 

entrada do 

campo na beira 

do campo. 

1.3.4 

Contratação de 

Profissional locutor para 

trabalhar durante os jogos. 
Diária 45 1 45 300,00 13.500,00 

Profissional para 
narrar e fazer 

animação 
durante 45 dias 

de jogos 
(classificatória). 

1.3.5 

Fotógrafo Captar imagens 

do evento como um todo 

por meio de técnicas de 

iluminação e 

enquadramento, com o 

uso de máquinas 

fotográficas, lentes e 

filmes. Carga horária 

8hs/dia. 

Diárias 45 2 90 168,00 15.120,00 

Contratação de 2 
fotografo X 45 

dias de 
competição 

Quantidade ideal 
para atender os 
dois campos e a 
necessidade do 

evento. 

Valor Total da Etapa 1.3 R$139.200,00  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$ 193.888,47 

 

5.3 Equipe de RH 
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Função Qnt. Unid 
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 

1 FÍSICA RPA 
SIM, 

VOLUNTÁRIO 
NÃO NÃO 

100% 

Assistente 

Administrativo 
1 FÍSICA RPA 

SIM, 

VOLUNTÁRIO 
NÃO NÃO 

100% 

Produtor 
1 FÍSICA RPA 

SIM, 

VOLUNTÁRIO 
NÃO NÃO 

100% 

ASSISTENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

1 FÍSICA RPA 
SIM, 

VOLUNTÁRIO 
NÃO NÃO 

100% 

VALOR TOTAL 

DE RH 
 

R$ 29.220,00 

 

A equipe de RH será contratada através de MEI- Microempreendedor Individual onde emitirão notas 
fiscais não tendo a necessidade de recolhimentos de impostos pela instituição.  

ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Coordenador 
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, a divulgação, a execução e a entrega dos 
produtos de todas as etapas do projeto. É quem direcionará a escolha dos 
profissionais e fornecedores contratados, organizará o cronograma das 
ações, fará a cobrança de prazos da equipe, definirá a acompanhará toda a 
estratégia de comunicação, auxiliará na seleção dos inscritos para as 
oficinas e prestará apoio a toda a equipe do projeto.  Não será exigida 
formação acadêmica, uma vez que somente se faz necessário o 
conhecimento específico das diretrizes do Campeonato e demais regras dos 
campeonatos e do futebol amador. Carga horária diária: 8 horas diárias 

Aux. 
Administrativo 

Profissional que auxiliará nas demandas administrativas do projeto, que 
envolvem o planejamento e controle do projeto, cotações de fornecedores, 
contratação de serviços e fornecedores, organização de cronograma de 
pagamentos, e elaboração das planilhas de prestação de contas. Não será 
exigida formação acadêmica. Carga horária diária: 8 horas diárias 

PRODUÇÃO: produtor com capacidade técnica em eventos esportivos responsável por 
toda a montagem e desmontagem do evento. Divisão das funções feita por 
setores, da seguinte forma: produtor geral do evento e produtor de ativação 
atuando no período de 8h do dia 30/12/2020 a 30/03/2021. 

ASSISTENTE 
DE 
PRODUÇÃO: 

assistente de produção com capacidade técnica em eventos esportivos 
responsável por atender todas as demandas necessárias a pedido do 
produtor durante toda a montagem e desmontagem do evento. Divisão das 
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funções feita por setores, da seguinte forma: produtor geral do evento e 
produtor de ativação atuando no período de 8h dia 30/12/2020 a 30/03/2021. 

 
6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 
 

6.1 DIVULGAÇÕES  

A divulgação do evento se dará através de cartazes e panfletos que serão distribuídos em pontos 
principais das cidades como comércios, órgãos púbicos e outros e através de carro de som uma 
semana antes do evento pela cidade e nas redes sociais Facebook. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners. 

 
7. Previsão de Receitas  
 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Valor Emenda Parlamentar do Deputado AGACIEL 
MAIA 

R$ 200.000,00 

 

8. Valor Total do Projeto:  

TOTAL DO PROJETO 

Valor Total R$ 193.888,47 

 

Brasília, 23 de Dezembro de 2020 

 

 

_____________________________ 

Camila Palatucci Arantes 

 


