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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome: INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – IBRES 

CNPJ:12.687.473/0001-98  Endereço: C 1 Lotes 1/12 Ed. Taguatinga Trade Center Sala 936, Taguatinga Centro, 
Brasília, Distrito Federal 

Complemento: TTC  Bairro: Taguatinga  CEP: 72010-010  

Telefone: 61 35750410  Telefone: 61 999013476 

E-mail: eugeniocesar@hotmail.com  Site: ibres.org.br  

Responsável (Presidente): EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

CPF: 491.901.301-97                                     RG/ Órgão Expedidor: 05178 CBMDF 

Endereço do Dirigente: Rua 37 sul apto 304 Ed. Espanha Aguas Claras, DF  

  

1.1  HISTÓRICO DO PROPONENTE   

INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES, pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de 

associação civil com duração indeterminada, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, com a promoção gratuita da saúde e 

educação, sem finalidade política ou religiosa, regida por Estatuto e pelas demais disposições legais, nos termos do inciso VII, artigo 5º 

da Constituição Federal, nesta data, 25 de abril de 2010, com sede em Brasília - DF.  

O IBRES foi criado em 2010 por um grupo de bombeiros militares da ativa que trabalhava no Programa Comunitário do Corpo de 

Bombeiros Militar do DF, desenvolvendo projetos sociais, buscando a integração e assistência social, a educação complementar, a 

formação de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres e direitos, assim como a recuperação de valores individuais, familiares e 

sociais.  

Em parcerias com outras instituições, o IBRES atende a comunidade em situação de vulnerabilidade social com atendimento dos 

projetos:  
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1) Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – Assessoramento e trabalho voluntário aos idosos do Programa Bombeiro Amigo – 

PBA, constante nos programas esportivos e sociais do CBMDF, desde 2010.  

2) Obra Social Santa Isabel – OSSI – Prestação de Serviços voluntários e desenvolvimento de atividades esportivas diversas para 

desenvolvimento social e físico à Comunidade Idosa de Brazlândia, desde 2010. 

3) Liga de Futebol Amador de Brazlândia - Campeonato de futebol amador de Brazlândia LIFAB, desde 2015. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: APOIO À REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019 

Local de realização: DF – Diversas Regiões Administrativas 

Período de execução: 09/10/2019 a 09/02/2020 

Período de realização do Evento: 09/10/2019 a 09/02/2020 

Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento: 09/10/2019 a 09/02/2020 

Nome do responsável técnico do 

projeto: Eugênio Cesar Nogueira 

Nº do CPF: 491.901.301-97                                       

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

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Aproximadamente 50.000 pessoas 

diretamente e perspectiva de atingir mais de 200.000 pessoas indiretamente. 

Previsão de público direto: 50.000 pessoas diretamente 
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Previsão de Beneficiários direto e indireto: 200.000 pessoas 

Valor Total do Projeto: R$ 591.230,74 (quinhentos e noventa e um mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).  

Valor Total do Termo de Fomento: R$ R$ 591.230,74 (quinhentos e noventa e um mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro 

centavos). 

  

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Apoio à Realização dos Campeonatos de Futebol Amador de Base e Adulto 2019. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

   

O viés principal deste Projeto é a concepção de que o esporte e as atividades de lazer desempenham papel positivo sobre a 

socialização de crianças, jovens e adultos. O esporte é um canal de socialização, integralização e inclusão social, sendo considerado um 

pilar na formação de cidadãos de bem, proporcionando disciplina e atuação em coletivo, onde desperta o senso de coletividade e as 

pessoas atingidas com esse projeto poderão disseminar em suas comunidades os ensinamentos coletivos, bem como proporcionar uma 

melhor convivência. 

 

O futebol é atividade esportiva mais conhecida no mundo e uma das mais praticadas, seja num estádio ou numa simples viela de 

bairro. É o esporte que domina as ruas das cidades, bairros, comunidades, sendo assim muito democrático e inclusivo. 

 

É notório que o praticante de uma arte, seja ela esportiva ou de outro segmento, tem sua criatividade aguçada e apresentam 

melhores desempenhos em outras áreas, seja no meio acadêmico, profissional ou na comunidade que o permeiam e com o crescimento 
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de fomento por parte do Estado, a prática esportiva, fez-se necessário olhar para os meninos e meninas, jovens, adultos e idosos praticante 

dessa modalidade.  

 

A prática esportiva propicia desenvolvimento social e lúdico nas relações entre os praticantes e a comunidade que permeiam os 

campos, bem como àqueles que são espectadores assíduos ou esporádicos. Assim, o programa oferece apoio por meio de serviços de 

arbitragem às Ligas de Futebol Amador do Distrito Federal.  

 

A realização deste projeto justifica-se pela necessidade de atender a grande demanda advinda dos praticantes, principalmente, da 

população das Regiões Administrativas do Distrito Federal, entre elas: Samambaia, Estrutural, Santa Maria, Planaltina, Recanto das Emas, 

Gama, Varjão, Paranoá, Guará, São Sebastião, Brazlândia e Núcleo Bandeirante.  

 

Este projeto irá prestigiar a maior ação dentro do esporte amador do Distrito Federal, que integrarão 12 Regiões Administrativas, 

abrangendo as categorias de base e adulta, com uma estimativa de público de mais 200.000 (duzentas mil) pessoas.  

 

Este Fomento é de suma importância não só como uma opção de lazer e entretenimento das Regiões Administrativas, mas 

também, proporcionará ao beneficiário final estarem longe de bares, contato com drogas lícitas e ilícitas, garantindo também a 

empregabilidade, mesmo que de forma não contínua, mas garante aos profissionais que atuaram nas partidas de futebol uma 

contraprestação pelos seus serviços, bem como irá proporcionar a movimentação do comércio local e fomentará geração de renda pelas 

contratações de serviços previstos no Plano de Trabalho. 
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GERAL  

Realizar CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019, englobando 12 Regiões Administrativas do Distrito 

Federal sendo: Samambaia, Estrutural, Santa Maria, Planaltina, Recanto das Emas, Gama, Varjão, Paranoá, Guará, São Sebastião, 

Brazlândia e Núcleo Bandeirante envolvendo diretamente aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) pessoas, abrangendo populares e 

frequentadores dos campos de várzea alcançando socialmente mais de 200.000 (duzentas mil) pessoas. 

 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Fortalecer o Futebol Amador do Distrito Federal; 

• Promover, por meio do projeto de apoio ao futebol amador, maior envolvimento da sociedade e democratização das ações de 

esporte e lazer na comunidade; 

• Garantir o desenvolvimento de ações relacionadas ao fomento do futebol amador de forma estável, democrática e transparente; e 

• Proporcionar o intercâmbio e a convivência entre os populares por meio da prática esportiva. 

  

 

 

 

 

2.5. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 
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Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas 

Fortalecer o Futebol 
Amador do Distrito Federal 

Participação das equipes nos 
campeonatos 

- Inscrições das equipes; 
- Fotos;  
- Relação de times inscritos 

Pesquisa de satisfação 
com atletas, técnicos e 
público. 

Guia de satisfação 
- Formulário de pesquisa de satisfação com 10% dos participantes 
direto. 
 

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

Realização de 1752 jogos 
em 12 ligas esportivas 

Quantidade de súmulas e 
relatórios de arbitragens 
realizadas 

Análise e contabilização de jogos por meio das sumulas e fotos. 

Participação de 400 times Quantidade de times inscritos Ficha de inscrição, fotos e súmulas.  
 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: APOIO À REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019 

Descrição/Etapa: CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019 

Data do Evento: 10/10/2019 a 09/02/2020 Turno: Matutino / Vespertino / Noturno 

Período Custeado 

pelo Fomento: 

10/10/2019 a 09/02/2020 Turno: Matutino / Vespertino / Noturno 

Local: DF – 12 Regiões Administrativas - RA’s 

Espaços Físicos 

Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 
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(...) Espaço Privado  

Qual?__________________ 

(X) Outro  

Qual? Campos de Futebol e Estádios 

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto: 50.000 (atletas e 

delegações) 

Indireto: 150.000 

(comunidade) 

Total: 200.000 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(...) Regional 

(...) Nacional 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Crianças/Adolescentes 

10/10/2019 a 09/02/2020 

Matutino/Vespertino/Noturno 

Equipes de até 30 atletas cada time composto 

por até 3 pessoas na comissão técnica 

conforme planilha de total de jogos do 

campeonato 

(X) Jovens (15 a 24 anos) Jovens 10/10/2019 a 

09/02/2020 

Matutino/Vespertino/Noturno 

Equipes de até 30 atletas cada time composto 

por até 3 pessoas na comissão técnica 

conforme planilha de total de jogos do 

campeonato 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 
Adultos 10/10/2019 a 

09/02/2020 

Matutino/Vespertino/Noturno 

Equipes de até 30 atletas cada time composto 

por até 3 pessoas na comissão técnica 

conforme planilha de total de jogos do 

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

(...) Pessoas portadoras de necessidades especiais 

(limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 

inseridas na distribuição acima) 

X X 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(X) Outros. Ligas de Futebol Amador das 12 RA’s 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

(Metodologia) 

A realização dos Campeonatos de Futebol Amador de base e adulto 2019 promove a cidadania, ajudando comunidades em 

vulnerabilidade social e proporcionando entretenimento, o Projeto afasta crianças e jovens do mundo da criminalidade, uma vez que o 

Instituto IBRES, juntamente com as ligas esportivas, parceiros que atuam diretamente nas comunidades criando uma relação de disciplina 

e dedicação ao esporte, mesmo que em sua modalidade amadora, dando a oportunidade aos participantes de sonhar com um dia melhor 

e promissor. 
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As equipes obedecem ao formato de no máximo 30 atletas inscritos, e as 12 ligas comportarão um total de 426 equipes, totalizando 

12.780 atletas. 

 

Toda equipe é composta por até 3 profissionais que compõem a equipe técnica perfazendo assim 1.278 pessoas. Este quantitativo 

será precisamente informado após o congresso técnico a ser realizado após as inscrições dos atletas. 

 

A realização do campeonato de futebol amador, que acontecerá simultaneamente nas cidades do Distrito Federal, sendo um 

campeonato envolvendo jovens das comunidades com a participação de 12 ligas aproximadamente 426 times de futebol amador, sendo 

que cada equipe poderá inscrever jogadores e comissão técnica, conforme abaixo relacionado, totalizando aproximadamente 12.780 

atletas e comissão técnica, sendo assim distribuídos: 

 

EQUIPES POR CIDADE 

QTD CIDADE EQUIPES ATLETAS COMISSAO TÉCNICA 

1 SAMAMBAIA 46 1.380 138 

2 BRAZLANDIA 24 720 72 

3 GAMA 39 1.170 117 

4 VARJAO 18 540 54 

5 RECANTO 38 1.140 114 

6 PLANATINA 52 1.560 156 

7 SÃO SEBASTIAO 72 2.160 216 

8 GUARA 35 1.050 105 

9 SANTA MARIA 34 1.020 102 

10 ESTRUTURAL 14 420 42 

11 PARANOA 48 1.440 144 

12 BANDEIRANTE 6 180 18 

TOTAL APROXIMADO 426 12.780 1.278 
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OBS: EM MEDIA 30 ATLETAS POR EQUIPE - COMISSÃO TÉCNICA - MEDIA 3 PESSOAS POR EQUIPE 

 

A quantidade de equipes e atletas será efetivamente mensurada após as inscrições que ocorrerão do dia 23/09/2019 a 08/10/2019. 

Consideramos uma relação direta de envolvimento e participação familiar e vizinhança (o que corresponde a torcida da equipe) 

numa proporção de cerca de 4 pessoas por participantes! 

 

Quanto a participação da comunidade, público indireto essa proporção fica naquele número do projeto, numa proporção de 3 a 5 

pessoas do cálculo de envolvidos direto e indiretamente numa proporção de 200 mil pessoas em 12 cidades. 

 

1 – Será entregue a Secretaria de Esporte a tabela efetiva de programação dos jogos que acontecerá em conferência junto com as ligas 

de futebol amador que representa os times. 

 

2 – Os jogos aconteceram em campos de futebol nas cidades de Samambaia, Estrutural, Santa Maria, Planaltina, Recanto das Emas, 

Gama, Varjão, Paranoá, Guará, São Sebastião, Brazlândia e Núcleo Bandeirante. 

 

3 – Será realizado o congresso técnico na data provável de 26/09/2019, para divulgação das regras dos jogos, bem como o sorteio das 

chaves e ordem dos jogos. 

 

4 – O campeonato é realizado em 5 fases: 

a) Fase classificatória 

b) Oitavas de finais (Em algumas ligas, conforme anexos) 

c) Quartas de Finais (Em algumas ligas, conforme anexos) 

d) Semifinais 
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e) Finais 

 

5 – Programação dos jogos do campeonato a serem atendidos na parceria: 

Total de Jogos: serão 1.752 jogos; 

 

 CIDADES 1º FASE OITAVAS QUARTAS SEMI FINAL TOTAL JOGOS 

 BANDEIRANTE 15   2 4 1 22 

 
SANTA MARIA 101     10 5 116 

 
BRAZLANDIA 112 8   4 2 126 

 
ESTRUTURAL 98   4 2 1 105 

 
GAMA 103 16 16 12 3 150 

 
GUARA 159   4 12 6 181 

 
PARANOA 157 8 4 12 5 186 

 
PLANALTINA 128   8 6 3 145 

 RECANTO 123   12 6 3 144 

 
SAMAMBAIA 194 8 8 16 7 233 

 
SÃO SEBASTIÃO 171   8 12 6 197 

 
VARJÃO 126   4 12 5 147 

 TOTAL 1487 40 70 108 47 1752 

QUANTIDADE DE JOGOS POR CATEGORIA, A SEREM REALIZADOS DE 10/10/2019 a 09/02/2020 

LIGAS 
SUB 

9 
SUB 
10 

SUB 
11 

SUB 
12 

SUB 
13 

SUB 
15 

SUB 
17 

FEM 
SUB 
23 

PRINCIPAL 
2ª 

DIVISÃO 
3ª 

DIVISÃO 
VETERANO 

MASTE
R 

TOTAL 
POR 
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CIDAD
E 

BRAZLANDIA                   42 84       126 

ESTRUTURAL                   105         105 

GAMA                   56     62 32 150 

GUARÁ 31   31   31 18 18     52         181 

N. 
BANDEIRANTE 

                        22   22 

PARANOA         31 18 18     99     20   186 

PLANALTINA               73   39     33   145 

RECANTO DAS 
EMAS 

              32   56     56   144 

SAMAMBAIA     15   15 19 19     99 17   49   233 

SANTA MARIA 18   18   31 31 18               116 

SÃO SEBASTIÃO         24 27 14   16   79 37     197 

VARJÃO     18   18 18 18     75         147 

TOTAL GERAL 49 0 82 0 150 131 105 105 16 623 180 37 242 32 1752 

 

Os Jogos em fase inicial serão disputados entre si, serão classificados os 08 melhores dentre os grupos por liga para as oitavas de 

finais (caso houver), que em uma disputa eliminatória se classificam para as quartas de finais (caso houver), assim, em uma nova disputa 

eliminatória se classificam para semifinal, classificando os times para final em jogo único, não haverá disputa nem premiação para o 3º 

lugar. 
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O presente Fomento primará, na sua execução, pela contratação/aquisição dos profissionais e serviços com a melhor técnica e 

melhor preço de mercado. 

Serão realizados em turnos matutino, vespertino e noturno, com a contratação de equipe de arbitragem, ou seja, 4 (quatro) 

profissionais por jogo/partida. 

Em síntese, será realizado a contratação dos profissionais, aquisição e logística, execução propriamente dita, e ao término da 

parceria, será realizado relatório de execução da parceria, bem como relatório de prestação de contas final, obedecendo os ditames do 

Decreto nº 37.843/2016.  

Todas as atividades realizadas neste Projeto serão comprovadas mediante produção de relatórios, fotos, bem como produção de 

relatório final de prestação de contas.  

A contratação de pessoal para a execução do fomento será de acordo com o previsto no item 8.2 Declaração de Encargos 

Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016.  

O planejamento organizacional desse fomento inicia-se com as contratações e execuções, finalizando com relatório de execução 

e prestação de contas final.  

Para tanto, o detalhamento da equipe de recursos humanos, especifica detalhadamente a questão da composição, especificação, 

bem como a distribuição dos recursos humanos a serem empregados neste fomento.  

Deverão ser realizadas, por esses recursos humanos, a projeção, execução, organização e o gerenciamento, bem como a 

execução de todo procedimento de operacionalização e finalização do projeto.  

Equipe completa de arbitragem (composta por 1 árbitro principal, 2 árbitros assistentes e 1 mesário/cronometrista). 

Serão 47 campeonatos nas 12 ligas, compreendendo Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 a 24 anos) e Adultos (entre 

25 anos e 59 anos), totalizando 2.820 medalhas, sendo assim distribuídas: 

47 troféus de campeões distribuídos para 12 ligas esportivas, para premiação de 1º lugar até 1,50 metros com base em MDF na 

cor preto fosco com efeito marmorizado na cor branca, formato quadrado medindo 36x36, contra base superior caixa alta medindo 28x28 
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cm e 18 cm de altura, estatuetas das extremidades, uma coluna em MDF central, contendo estatuetas em volta, sendo agraciado os 

campeões. 

1.410 medalhas para o 1º lugar, em Zamack, com acabamento superfície, dupla face, de espessura de 4mm, diâmetro de 9 cm, fita 

personalizada com 2,5 cm de largura e 80 cm de comprimento, personalizado com cores e modalidades. 

47 troféus para vice-campeões distribuídos para 12 ligas esportivas, para premiação de 2º lugar até 1,40 metros com base em 

MDF na cor preto fosco com efeito marmorizado na cor branca, formato quadrado medindo 36x36, contra base superior caixa alta medindo 

28x28 cm e 18 cm de altura, estatuetas das extremidades, uma coluna em MDF central, contendo estatuetas em volta, sendo agraciado 

os vices campeões. 

1.410 medalhas para o 2º lugar em Zamack, com acabamento superfície, dupla face, de espessura de 4mm, diâmetro de 9 cm, 

fita personalizada com 2,5 cm de largura e 80 cm de comprimento, personalizado com cores e modalidades. 

47 troféus de melhor artilheiro distribuídos para 12 ligas esportivas, para premiação de artilheiro medindo 30 a 40 cm de altura 

com estatueta e impressão fotográfica com chuteira, com placa, adesivo e base em MDF na cor preta laqueado. 

47 troféus de melhor goleiro distribuídos para 12 ligas esportivas, para premiação de goleiro medindo 30 a 40 cm de altura com 

estatueta e impressão fotográfica com estatueta, com placa, adesivo e base em MDF na cor preta laqueado. 

47 troféus de melhor treinador distribuídos para 12 ligas esportivas, para premiação de treinador medindo 30 a 40 cm de altura 

com estatueta e impressão fotográfica com estatueta, com placa, adesivo e base em MDF na cor preta laqueado. 

 

2.8 RESULTADOS ESPERADOS  

• Desenvolvimento social e lúdico nas relações entre os praticantes e as comunidades; 

• Fortalecer o Futebol Amador do Distrito Federal; 

• Promover, por meio do projeto de apoio ao futebol amador, maior envolvimento da sociedade e democratização das ações de 

esporte e lazer na comunidade; 
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• Garantir o desenvolvimento de ações relacionadas ao fomento do futebol amador de forma estável, democrática e transparente; e 

• Proporcionar o intercâmbio e a convivência entre os populares através da prática esportiva. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Exemplo: 

Programação Data Turno 

Inscrição dos atletas 23/09/2019 a 08/10/2019 Matutino / Vespertino 

Congresso Técnico inicial 26/09/2019 Matutino / Vespertino 

Entrega de tabela de jogos 08/10/2019 Matutino / Vespertino 

Jogos 10/10/2019 a 09/02/2020 Matutino / Vespertino / Noturno 

Encerramento do Evento 09/02/2020 Noturno 

Data do Término do Termo de Fomento 09/02/2020 *** 

 

 

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

Descrição  Valor 

Duração 

Início Término 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARBITRAGEM 

R$ 407.340,00 10/10/2019 09/02/2020 

CONTRATAÇÃO DE PREMIAÇÃO R$ 72.540,74 01/11/2019 09/02/2020 

RECURSOS HUMANOS R$ 111.350,00 10/10/2019 09/02/2020 

VALOR TOTAL DO DESEMBOLSO R$ 591.230,74 

 

Cronograma de Execução 

Fase / Etapa  
Duração Out Nov Dez Jan Fev/20 

Contratação de Serviços de 
Arbitragem 

10/10/2019 A 09/02/2020 X X X X X 

Contratação de Premiação 01/11/2019 A 09/02/2020 - X X X X 

Contratações de Recursos Humanos 10/10/2019 A 09/02/2020 X X X X X 

 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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Cronograma de Desembolso 

 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM Outubro 

Meta 2 2.1 CONTRATAÇÃO DE PREMIAÇÃO Outubro 

Meta 3 3.1 RECURSOS HUMANOS Outubro 

 

 

 

 

 

 

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

 

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

Etapa 1: 

Descrição Detalhada Quantidade Valor Unitário Valor Total Realização 
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Equipe completa de arbitragem 

(composta por 1 arbitro principal, 2 

árbitros assistentes e 1 

mesário/cronometrista). 

1752 R$ 232,50 R$ 407.340,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 407.340,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 407.340,00 

Meta 2: PREMIAÇÃO 

Etapa 1 

Descrição Detalhada Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Troféus - 1,50 metros com base em 
MDF na cor preto fosco com efeito 
marmorizado na cor branca, formato 
quadrado medindo 36x36, contra base 
superior caixa alta medindo 28x28 cm e 
18 cm de altura, estatuetas das 
extremidades, uma coluna em MDF 
central, contendo estatuetas em volta. 

 
 

47 

 
 

R$ 400,00 

 
 

R$ 18.800,00 

 

Termo de Fomento 

Troféus 1,40 metros com base em MDF 
na cor preto fosco com efeito 
marmorizado na cor branca, formato 
quadrado medindo 36x36, contra base 
superior caixa alta medindo 28x28 cm e 
18 cm de altura, estatuetas das 
extremidades, uma coluna em MDF 
central, contendo estatuetas em volta. 

47 R$ 399,42 R$ 18.772,74 

 

Termo de Fomento 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica com 
chuteira, com placa, adesivo e base em 
MDF na cor preta laqueado. 

 
47 

R$ 110,00 R$ 5.170,00 
Termo de Fomento 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica com 

 
47 

R$ 110,00 R$ 5.170,00 Termo de Fomento 
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chuteira, com placa, adesivo e base em 
MDF na cor preta laqueado. 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica com 
chuteira, com placa, adesivo e base em 
MDF na cor preta laqueado. 

 
47 

R$ 110,00 R$ 5.170,00 Termo de Fomento 

Medalhas, em Zamack, com 
acabamento superfície, dupla face, de 
espessura de 4mm, diâmetro de 9 cm, 
fita personalizada com 2,5 cm de largura 
e 80 cm de comprimento, personalizado 
com cores e modalidades. 
 

1410 R$ 6.90 R$ 9.729,00 
Termo de Fomento 

Medalhas, em Zamack, com 
acabamento superfície, dupla face, de 
espessura de 4mm, diâmetro de 9 cm, 
fita personalizada com 2,5 cm de largura 
e 80 cm de comprimento, personalizado 
com cores e modalidades. 
 

 
1410 

 
R$ 6.90 

 
R$ 9.729,00 

 

Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 2 R$ 72.540,74 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 72.540,74 

Meta 3 - RECURSOS HUMANOS 

Etapa 2  

Descrição Detalhada Quant. 
Unid. 

(Mês) 
Valor Unitário Valor Total Realização 

Coordenador Geral - Irá coordenar toda 

a equipe da parceria;  

Coordenação geral das tarefas 

operacionais;  

01 04 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 Termo de Fomento 

http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/coordenacao-logistica-eventos/
http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/coordenacao-logistica-eventos/
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Formalizar propostas;  

Fiscalizará os jogos in loco, revendo as 

ações e providenciando medidas para 

execução da parceria e sanando medidas 

a serem adotadas, assim como atuar no 

fechamento das atividades, prestação de 

contas e conclusão, bem como coordenar 

o processamento das súmulas e 

documentação em geral para entrega da 

prestação de contas. 

Assistente de Coordenação - Irá 

executar as atividades demandadas pela 

coordenação geral. Começará a atuar 

antes do início da parceria na assistência 

da execução do planejamento, bem como 

irá atuar juntamente com a coordenação 

no fechamento das atividades e 

conclusão do projeto, bem como prestar 

assistência ao coordenador no apoio de 

processamento das súmulas para entrega 

da prestação de contas. 

01 04 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 Termo de Fomento 

Coordenador Administrativo e 
Logística - Irá coordenar toda operação 
administrativa e logística, na montagem e 
desmontagem de eventos, bem como 
fiscalizando todo os procedimentos. 
Atuará na elaboração e prospecção do 
espaço a ser utilizado para alocação de 
matérias, veículos, empregando as 
normas técnicas de montagem e 
segurança, bem como no apoio de 
processamento das súmulas e notas 
fiscais para entrega da prestação de 
contas. 

01 04 R$ 4.937,50 R$ 19.750,00 Termo de Fomento 
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Assessoria Administrativa - Apoiar nas 
ações e procedimentos no decorrer do 
evento e de sua manutenção, trazendo 
maior tranquilidade no decorrer do 
evento, bem como na assessoria 
administrativa de cadastro e de 
processamento das súmulas e notas 
para entrega da prestação de contas. 
 

04 04 R$ 2.000,00 R$ 32.000,00 Termo de Fomento 

Assessor Contábil - Apoio em 
demandas contábeis como emissão de 
nota fiscal, forma de execução e emissão 
de relatórios financeiros, prestar 
assessoria contábil no processamento 
das súmulas, notas fiscais, documentos 
em geral, para entrega da prestação de 
contas. 

01 04 R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 Termo de Fomento 

Assessor de Auditoria - Irá atuar na 
gestão de riscos e na auditoria de todos 
os procedimentos realizados no projeto, 
mitigando riscos de erros e boa aplicação 
do recurso público, bem como auditar 
toda entrega da prestação de contas. 

01 04 R$ 3.100,00 R$ 12.400,00 Termo de Fomento 

Apoio de Técnico de Serviços - Irá 

apoiar e executar tarefas diversas, como 

apoio em execuções, separações de 

materiais e entregas dos mesmos, 

demandas ordenadas pela coordenação, 

prestar apoio técnico nos serviços de 

encaminhamento de documentação nos 

diversos setores de atuação do projeto. 

02 04 R$ 950,00 R$ 7.600,00 Termo de Fomento 

Valor Total da Etapa 3 R$ 111.350,00 
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VALOR TOTAL DA META 3 R$ 111.350,00 

VALOR TOTAL R$ 591.230,74 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA FOMENTO 

Meta 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 

Etapa 1: 

Descrição Detalhada  Quant. Valor Unitário Valor Total Memória de Cálculo 

Equipe completa de arbitragem. 1752 R$ 232,50    R$ 407.340,00 
Composta por 1 arbitro principal, 2 árbitros assistentes e 

1 mesário / cronometrista 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 407.340,00 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 407.340,00 

Meta 2: PREMIAÇÃO 

Etapa 1 

Descrição Detalhada Quant. 

Valor 

Unitário Valor Total Memória de Cálculo 

Troféus - 1,50 metros com base em 
MDF na cor preto fosco com efeito 
marmorizado na cor branca, formato 
quadrado medindo 36x36, contra 
base superior caixa alta medindo 
28x28 cm e 18 cm de altura, 
estatuetas das extremidades, uma 

 
 

47 

 
 

R$ 400,00 

 
 

R$ 18.800,00 

47 Troféus nas 12 ligas, sendo aproximadamente 12 em cada 

faixa etária: Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 

a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), para 

premiação de 1º lugar. 
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coluna em MDF central, contendo 
estatuetas em volta. 

Troféus 1,40 metros com base em 
MDF na cor preto fosco com efeito 
marmorizado na cor branca, formato 
quadrado medindo 36x36, contra 
base superior caixa alta medindo 
28x28 cm e 18 cm de altura, 
estatuetas das extremidades, uma 
coluna em MDF central, contendo 
estatuetas em volta. 

47 R$ 399,42 R$ 18.772,74 

47 Troféus nas 12 ligas, sendo aproximadamente 12 em cada 

faixa etária: Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 

a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos) para 

premiação de 2º lugar. 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica 
com chuteira, com placa, adesivo e 
base em MDF na cor preta laqueado. 

47 R$ 110,00 R$ 5.170.00 

47 Troféus nas 12 ligas, sendo aproximadamente 12 em cada 

faixa etária: Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 

a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), para 

premiação de artilheiro. 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica 
com chuteira, com placa, adesivo e 
base em MDF na cor preta laqueado. 

47 R$ 110,00 R$ 5.170.00 

47 Troféus nas 12 ligas, sendo aproximadamente 12 em cada 

faixa etária: Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 

a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), para 

premiação de goleiro. 

Troféus 30 a 40 cm de altura com 
estatueta e impressão fotográfica 
com chuteira, com placa, adesivo e 
base em MDF na cor preta laqueado. 

47 R$ 110,00 R$ 5.170.00 

47 Troféus nas 12 ligas, sendo aproximadamente 12 em cada 

faixa etária: Crianças/Adolescentes (até 14 anos), Jovens (15 

a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), para 

premiação de treinador. 

Medalhas, em Zamack, com 
acabamento superfície, dupla face, 
de espessura de 4mm, diâmetro de 9 
cm, fita personalizada com 2,5 cm de 
largura e 80 cm de comprimento, 
personalizado com cores e 
modalidades. 
 

1410 R$ 6.90 R$ 9.729,00 

Medalhas para premiação de 1º lugar nas faixas etárias de 

Jovens (15 a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), 

serão premiados até 30 atletas. 

Medalhas, em Zamack, com 
acabamento superfície, dupla face, 
de espessura de 4 mm, diâmetro de 

 
1410 

 
R$ 6.90 

 
R$ 9.729,00 

Medalhas para premiação de 2º lugar nas faixas etárias de 

Jovens (15 a 24 anos) e Adultos (entre 25 anos e 59 anos), 

serão premiados até 30 atletas. 
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9 cm, fita personalizada com 2,5 cm 
de largura e 80 cm de comprimento, 
personalizado com cores e 
modalidades. 
 

Valor Total da Etapa 2 R$ 72.540,74 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 72.540,74 

Meta 3 - RECURSOS HUMANOS 

Etapa 1  

Descrição Detalhada Quant. 
Unid. 

(Mês) 

Valor 

Unitário 
Valor Total Memória de Cálculo 

Coordenador Geral 

 
01 04 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 

Irá coordenar toda a equipe da parceria;  

Coordenação geral das tarefas operacionais;  

Formalizar propostas;  

Fiscalizará os jogos in loco, revendo as ações e providenciando 

medidas para execução da parceria e sanando medidas a serem 

adotadas, assim como atuar no fechamento das atividades, prestação 

de contas e conclusão, bem como coordenar o processamento das 

súmulas e documentação em geral para entrega da prestação de 

contas. 

Assistente de 

Coordenação 01 04 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

Irá executar as atividades demandadas pela coordenação geral. 

Começará a atuar antes do início da parceria na assistência da 

execução do planejamento, bem como irá atuar juntamente com a 

coordenação no fechamento das atividades e conclusão do projeto, 

bem como prestar assistência ao coordenador no apoio de 

processamento das súmulas para entrega da prestação de contas. 

Coordenador 
Administrativo e 
Logística  

01 04 R$       4.937,50 R$ 19.750,00 

Irá coordenar toda operação administrativa e logística, na montagem 

e desmontagem de eventos, bem como fiscalizando todo os 

procedimentos. Atuará na elaboração e prospecção do espaço a ser 

http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/coordenacao-logistica-eventos/
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utilizado para alocação de matérias, veículos, empregando as normas 

técnicas de montagem e segurança, bem como no apoio de 

processamento das súmulas e notas fiscais para entrega da prestação 

de contas. 

Assessoria 
Administrativa 

04 04 R$ 2.000,00 R$ 32.000,00 

Apoiar nas ações e procedimentos no decorrer do evento e de sua 
manutenção, trazendo maior tranquilidade no decorrer do evento, 
bem como na assessoria administrativa de cadastro e de 
processamento das súmulas e notas para entrega da prestação de 
contas. 

Assessor Contábil  01 04 R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 

Apoio em demandas contábeis como emissão de nota fiscal, forma de 

execução e emissão de relatórios financeiros, prestar assessoria 

contábil no processamento das súmulas, notas fiscais, documentos 

em geral, para entrega da prestação de contas. 

Assessor de Auditoria e 
Gestão de riscos 

01 04 R$ 3.100,00 R$ 12.400,00 

Irá atuar na gestão de riscos e na auditoria de todos os procedimentos 

realizados no projeto, correlacionando o projetado no plano de 

trabalho aos procedimentos no decorrer dos jogos, orientando equipe 

de árbitros e demais colaboradores sobre melhor prática de execução, 

ligando o planejamento a execução, bem como a prestação de contas, 

mitigando riscos de erros e boa aplicação do recurso público, bem 

como auditar toda confecção de peças para prestação de contas. 

Apoio de Técnico de 
Serviços 

02 04 R$ 950,00 R$ 7.600,00 

Irá apoiar e executar tarefas diversas, como apoio em execuções, 

separações de materiais e entregas dos mesmos, demandas 

ordenadas pela coordenação, prestar apoio técnico nos serviços de 

encaminhamento de documentação nos diversos setores de atuação 

do projeto. 

Valor Total da Etapa 3 R$ 111.350,00 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 111.350,00 

VALOR TOTAL R$ 591.230,74 
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VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 591.230,74 

 

 

5.3 Equipe de RH 

Profissional: Coordenador Geral  

Descrição das 

Atividades 

Execução de toda e qualquer atividade, plano, meta estipulada no plano de trabalho; 

Irá coordenar toda a equipe da parceria; 

Coordenação geral das tarefas operacionais; 

Fiscalizará os jogos in loco; e revendo as ações e providenciando medidas para execução da parceria e sanando medidas a 

serem adotadas, assim como atuar no fechamento das atividades, prestação de contas e conclusão, bem como coordenar o 

processamento das súmulas e documentação em geral para entrega da prestação de contas. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

Profissional: Assistente de Coordenação  

Descrição das 

Atividades 

Irá executar as atividades demandadas pela coordenação geral; na assistência e na execução do planejamento, responsável por 

organizar a produção dos campeonatos, assistir a organização das fichas de inscrição, montagem de espaço quando for 

necessário e acompanhar a execução, bem como irá atuar juntamente com demais profissionais no fechamento das atividades e 

conclusão do projeto, bem como prestar assistência ao coordenador no apoio de processamento das súmulas para entrega da 

prestação de contas. 

Assistente responsável por organizar a produção dos campeonatos, organizar as fichas de inscrição, montar o espaço quando for 

necessário e acompanhar a execução das mesmas 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 
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Profissional: Coordenador Administrativo e Logística  

Descrição das 

Atividades 

Profissional responsável pela produção das ações do Projeto em conjunto com o Coordenador Geral. Acompanhará todas as 

ações dos coordenadores de área, garantindo um bom fluxo de trabalho. Organiza o planejamento de todas as coordenações, 

bem como faz o link entre as necessidades de cada área e a planilha orçamentária e itens. Responsável pela entrega dos produtos. 

Irá coordenar toda operação administrativa e logística, bem como apoio a todos os procedimentos, bem como no apoio de 

processamento das súmulas e notas fiscais para entrega da prestação de contas. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

Profissional: Assessoria Administrativa 

Descrição das 

Atividades 

Apoiar nas ações e procedimentos no decorrer do evento e de sua manutenção, trazendo maior tranquilidade no decorrer do 

evento, bem como na assessoria administrativa de cadastro e de processamento das súmulas e notas para entrega da prestação 

de contas. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

Profissional: Assessor Contábil  

Descrição das 

Atividades 

Apoio em demandas contábeis como emissão de nota fiscal, forma de execução e emissão de relatórios financeiros, prestar 

assessoria contábil no processamento das súmulas, notas fiscais, documentos em geral, para entrega da prestação de contas. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

Profissional: Assessor de Auditoria e Gestão de Riscos 

Descrição das 

Atividades 

Irá atuar na gestão de riscos e na auditoria de todos os procedimentos realizados no projeto, correlacionando o projetado no plano 

de trabalho aos procedimentos no decorrer dos jogos, orientando equipe de árbitros e demais colaboradores sobre melhor prática 

de execução, ligando o planejamento a execução, bem como a prestação de contas, mitigando riscos de erros e boa aplicação 
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do recurso público, bem como auditar toda confecção de peças para prestação de contas. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

Profissional: Apoio de Técnico de Serviços  

Descrição das 

Atividades 

Irá apoiar e executar tarefas diversas, como apoio em execuções, separações de materiais e entregas dos mesmos, demandas 

ordenadas pela coordenação, prestar apoio técnico nos serviços de encaminhamento de documentação nos diversos setores de 

atuação do projeto. 

Tempo 10/10/2019 a 09/02/2020 

ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Coordenador 

Geral 

Profissional com perfil de liderança, com iniciativa e habilidade para trabalhar em equipe. 
Elaboração do plano de trabalho; Irá coordenar toda a equipe da parceria; Coordenação geral das tarefas operacionais; 
Formalizar propostas; Fiscalizará os jogos in loco; revendo as ações e providenciando medidas para execução da parceria e 
sanando medidas a serem adotadas, assim como atuar no fechamento das atividades, prestação de contas e conclusão, bem 
como coordenar o processamento das súmulas e documentação em geral para entrega da prestação de contas. 

 
Assistente de 
Coordenação 

Profissionais com capacidade em mobilização esportiva, acompanhamento e organização dos times de futebol. 
Irá executar as atividades demandadas pela coordenação geral, na assistência e na execução do planejamento, bem como irá 
atuar juntamente com a coordenação no fechamento das atividades e conclusão do projeto, bem como no apoio de 
processamento das súmulas para entrega da prestação de contas. 

Coordenador 
Administrativo e 

de Logística 

Profissional com perfil técnico administrativo, com capacidade em formular contrato, fazer pagamentos e controle financeiro 
com prestação de contas. 
Irá atuar na aquisição dos materiais de premiação, bem como sua alocação junto a empresa contratada. Organizará as 
premiações juntamente com a assessoria para que possa ser distribuída. 

Assistente 
Administrativo 

Apoiar nas ações e procedimentos no decorrer da parceria e de sua manutenção, na confecção de súmulas, entrega e 
recebimento, bem como análise das mesmas para fins de prestar contas do recurso empregado. 
Acompanhar in loco a realização dos jogos para fiel cumprimento do proposto neste projeto. 

Assessoria 
Contábil 

Acompanhar todo serviço de contratação, emissão de nota fiscal, forma de execução e emissão de relatórios financeiros para 
entrega da prestação de contas. 

http://www.eventbrite.com.br/blog/pre-evento/coordenacao-logistica-eventos/
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Assessoria de 
Auditoria e 

Gestão de Riscos 

Irá atuar na gestão de riscos e na auditoria de todos os procedimentos realizados no projeto, correlacionando o projetado no 
plano de trabalho aos procedimentos no decorrer dos jogos, orientando equipe de árbitros e demais colaboradores sobre melhor 
prática de execução, ligando o planejamento a execução, bem como a prestação de contas, mitigando riscos de erros e boa 
aplicação do recurso público, bem como auditar toda confecção de peças para prestação de contas. 

Apoio Técnico Irá apoiar e executar tarefas diversas, como apoio em execuções, separações de materiais e entregas dos mesmos, demandas 
ordenadas pela coordenação, bem como no apoio de processamento das súmulas para entrega da prestação de contas. 
Acompanhar in loco a realização dos jogos para fiel cumprimento do proposto neste projeto. 

OBS: Considerando a emissão, preenchimento, distribuição de todas as súmulas para as 12 ligas com jogos simultâneos, serão 

necessários os profissionais previstos neste plano, bem como para gerir o administrativo, como aquisição de materiais, criação das escalas 

para fiscalização e bom andamento dos jogos, tonando justificável a contratação dos profissionais listados. 

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 

6.1 DIVULGAÇÕES 

Fazer chegar ao maior número de atletas possíveis informações acerca do projeto, buscando envolvimento das comunidades das 12 Regiões 
Administrativas que participarão do mesmo.  
Realizar reuniões com os responsáveis pelas equipes e atletas, bem como os seus dirigentes, realizar congresso técnico com os presidentes de 
Liga de Futebol Amador e equipes com objetivo de divulgar os objetivos e metas do referido projeto. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas ou outra forma similar. 

 

7 Previsão de Receita 

PREVISÃO DE RECEITA 



 

                        Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social  

   IBRES SOCIAL  

  

C-1 Lotes 1/12 Sala 936 Edif. Taguatinga Trade Center – Taguatinga Centro – DF - CEP 72.010-010 
CNPJ 12.687.473/0001-98   - (61) 99901-3476 / 3575-0410 

ibres.org.br       eugeniocesar@ibres.org.br 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Agaciel Maia R$ 591.230,74 

Total R$ 591.230,74 

 

Brasília, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

EUGÈNIO CESAR NOGUEIRA  

Presidente do IBRES 


