
             
 

 

 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARCIAL 
 
 
 

I) DADOS DA PARCERIA 

 

OSC: Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES  

TÍTULO DA PARCERIA: Programa Adote uma Praça – Campo de futebol. 

N° PROCESSO: 00133-00000612/2021-01 

N° DO TERMO DE COOPERAÇÃO: 04/2021 

VIGÊNCIA: 48 MESES  

  

 

  

II) INTRODUÇÃO 

Apresento o relatório de execução  do objeto  desenvolvido na parceria 

estabelecida entre o IBRES e a Secretaria de Estado de Projetos Especiais - 

SEPE, Processo nº 00133-00000612/2021-01, referente ao Termo de 

Cooperação N.º 04/2021, referente ao logradouro público, que encontra-se 

localizado no Campo de Futebol, em Brazlândia - Brasília/DF. 

 Os parâmetros estabelecidos no plano de trabalho vêm sendo cumpridos 

com muito empenho por toda a equipe do Instituto, a fim de proporcionar um 

serviço de excelência à sociedade. Adiante, foi celebrado entre o Instituto 

Bombeiros de Responsabilidade Social e a Secretaria de Estado de Projetos 

Especiais - SEPE, a seguinte parceria de cooperação:   

 

Termo de Cooperação referente ao Programa 

Adote uma Praça, para realização de 

benfeitorias e manutenção em mobiliários 

urbanos e logradouros públicos, que celebra 



             
 

 

o Distrito Federal, por intermédio da 

Administração Regional de Brazlândia e 

INSTITUTO BOMBEIROS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES, 

pessoa jurídica, nos termos da Lei Distrital nº 

448/1993 e do Decreto nº 39.690/2019.    

 

Como descrito no plano de trabalho, a parceria entre o IBRES e a 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE visa a concepção de que 

lazer e sustentabilidade ambiental, são atividades que desempenham papel 

positivo sobre a socialização da comunidade. O Campo de Futebol de Brazlândia 

é um espaço de socialização, integralização e inclusão social, sendo coletivo, 

onde desperta o senso de coletividade e as pessoas que frequentam poderão 

usufruir de uma estrutura adequada o que consequentemente proporciona 

melhor convivência. 

 

Assim, na Campo de Futebol, no ano de 2022 foram realizados os 

seguintes projetos:  

 

1) Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES; 

2) Evento do BRB; 

3) Campeonato de futebol amador de base IBRES - sub 12 e 14 anos 

 

 

Desta maneira, podemos deduzir que a presente parceria tem trazido 

inúmeros benefícios para a comunidade de Brazlândia, pois as atividades 

esportivas e de lazer realizados no campo de futebol tem atraído cada vez mais 

participantes e promovido a saúde de forma coletiva. Nós apoiamos em 

evidências científicas para comprovar que a prática regular de atividade física 

está relacionada a menores chances de desenvolvimento de diabetes tipo 2, 

hipertensão, obesidade, alguns tipos de câncer entre outras doenças. O nosso 



             
 

 

objetivo geral é promover saúde, qualidade de vida e o bem estar social da 

população. 

De acordo com o plano de trabalho, constitui-se objeto do presente 

Termo, “conforme inciso do artigo 10, inciso IV do Decreto n 39.690/2019: 

cooperação com responsabilidade total: corresponde às modalidade I a III deste 

artigo, que devem ser executadas conjuntamente”, sendo: 

I - cooperação com responsabilidade pela manutenção: obras de reparo, 

aquisição de material e prestação de serviços de mão de obra necessários para 

a conservação e manutenção; 

II - cooperação com responsabilidade pela realização de benfeitorias: serviços 

de requalificação e embelezamento de espaços públicos, bem como implantação 

ou substituição de mobiliários urbanos; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 41335 

de 14/10/2020); 

III - cooperação com responsabilidade por projeto sociocultural: elaboração de 

propostas e implementação de serviços e ações culturais, sociais, tecnológicas, 

esportivas e ambientais.   

  

Além disso, destacamos as benfeitorias realizadas no campo de futebol, 

como a limpeza, pintura e a revitalização das instalações, que só foram possíveis 

graças à parceria celebrada entre o IBRES e a Secretaria de Estado de Projetos 

Especiais - SEPE. Este legado que estamos deixando para a comunidade irá 

resultar em mais pessoas praticando futebol o que consequentemente irá 

promover melhor qualidade de vida para as crianças e adultos que habitam esta 

região administrativa. Abaixo é possível ver a fotografia do campo de futebol 

antes e depois das benfeitorias realizadas: 

 

 



             
 

 

ANTES DEPOIS 

 
 

  

  

 

 

Adiante, apresentamos as modalidade cumpridas no Termo de 

Colaboração pelo Instituto de Bombeiros de Responsabilidade Social, a saber: 



             
 

 

  

I - Cooperação com responsabilidade pela manutenção: obras de reparo, 

aquisição de material e prestação de serviços de mão de obra necessários 

para a conservação e manutenção: 

Apresento o cumprimento de execução do objeto, Adote uma Praça – 

Campo de Futebol, no qual o Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social – 

IBRES, celebrou o Termo de Cooperação. Assim, utilizando o assunto em pauta, 

o presente tem como objetivos apresentar o estado de conservação, quando 

assumido pelo IBRES. Além disso, apontar a contribuição das melhorias para a 

população e as expectativas atendidas das pessoas que o utilizam. O resultado 

das melhorias da proposta de revitalização atende dentro dos padrões de um 

campo de futebol de recreação e lazer, de acordo com o Termo de Cooperação. 

Sabe-se que os recursos disponibilizados para revitalização e limpeza vem 

sendo custeados pelo IBRES. Veja abaixo o estado de degradação em que se 

encontrava o Campo de Futebol, e ao lado fotografia do atual estado de 

conservação, após as manutenções realizadas pelo IBRES: 



             
 

 

  

  



             
 

 

  

 

 

II - Cooperação com responsabilidade pela realização de benfeitorias: 

serviços de requalificação e embelezamento de espaços públicos, bem 

como implantação ou substituição de mobiliários urbanos; (Inciso 

Alterado(a) pelo(a) Decreto 41335 de 14/10/2020): 

O objetivo do item II deste relatório é apresentar as benfeitorias 

relacionadas ao embelezamento do espaço público, bem como a implantação 

e/ou substituição de mobiliários urbanos. Desta maneira, se faz necessário um 

trabalho de conscientização da população para manutenção do Campo de 

Futebol e das inúmeras contribuições que este espaço traz para a população 

que está cada vez mais preocupada com a qualidade de vida, e essa mudança 

de comportamento vem aumentando o número de pessoas que utilizam o 

Campo de Futebol, para se descontraírem e praticarem a modalidade esportiva 

Futebol, conforme será apresentado à frente. Veja abaixo o estado de 

degradação em que se encontrava o Campo de Futebol, e ao lado fotografia do 

atual estado de conservação, após as manutenções realizadas pelo IBRES: 



             
 

 

 

 

 



             
 

 

 

 



             
 

 

 

 



             
 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 
 

III - Cooperação com responsabilidade por projeto sociocultural: 

elaboração de propostas e implementação de serviços e ações culturais, 

sociais, tecnológicas, esportivas e ambientais.   



             
 

 

Atualmente o lazer através da prática esportiva, vem sendo muito 

discutido dentro da sociedade, e se tornou uma necessidade do homem para 

compensar o stress do dia a dia, principalmente quando está associado à 

atividade física. O lazer é sinônimo de felicidade, e garante o direito de se sentir 

bem e descansar sossegado. É um momento em que o indivíduo relaxa, é um 

tempo de descanso e diversão. Além disso, cabe ressaltar que as atividades de 

lazer estão inseridas na Constituição Federal como um direito social, assim como 

o direito à educação, à saúde, ao trabalho. Portanto, Políticas Públicas voltadas 

para a realização de atividades esportivas em espaços públicos, favorecem o 

bem estar das pessoas e proporcionam melhor qualidade de vida à população. 

Daí a necessidade de uma política de planejamento para suscitar o lazer através 

do esporte, a fim de proporcionar a população o bem estar social. Veja abaixo 

as fotografias dos eventos esportivos realizados:  

 



             
 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

a) AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

⇒ Janeiro 2022:   

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

 

 

 

 

 



             
 

 

⇒ Fevereiro 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

 

 

 

 

⇒ Março 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 



             
 

 

 

 

 

 

⇒ Abril 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 



             
 

 

 

 

 

 

⇒ Maio 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

 



             
 

 

 

  

 

 

⇒ Junho 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

 



             
 

 

 

 

 

 

⇒ Julho 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

- Evento do BRB 

 



             
 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

⇒ Agosto 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

- Campeonato de futebol amador de base IBRES - sub 12 e 14 anos 



             
 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

⇒ Setembro 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

- Campeonato de futebol amador de base IBRES - sub 12 e 14 anos 

 



             
 

 

  

 



             
 

 

 

 

 

⇒ Outubro 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

- Campeonato de futebol amador de base IBRES - sub 12 e 14 anos 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

⇒ Novembro 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 



             
 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

⇒ Dezembro 2022: 

- Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

b) PÚBLICO ATINGIDO 

 
O projeto Escola de Futebol Clube Brazlândia / IBRES,  que acontece no 

período matutino e vespertino atinge aproximadamente 60 alunos por mês, 

totalizando 300 participantes pelo período de 5 meses. Vale ressaltar que a 

escola de futebol localizada no campo oferece aulas o ano inteiro, o que resulta 

em aproximadamente 720 atendimentos/ano. Além disso, durante as aulas e 

campeonatos, é constante a presença dos familiares, que vem prestigiar seus 

filhos, netos, primos, etc. Abaixo seguem as fotos: 

 

 

 



             
 

 

 

 
 

 
 

c) GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 
 

Com intuito de promover a excelência no atendimento ao público, de 

forma segura e eficiente, realizamos pesquisas de satisfação que foram 

elaboradas na plataforma Google Forms, sendo destinada aos participantes 

direta (atletas) e indiretamente (telespectadores) dos eventos esportivos. Desta 

forma, coletamos dados que nos permitem acompanhar o trabalho desenvolvido, 

analisar e verificar a qualidade do serviço que foi prestado, identificar pontos 

sensíveis a serem melhorados caso existam e traçar metas para saná-los. A 

pesquisa pode ser acessada via link e QR disponibilizados nas áreas. O 

preenchimento da pesquisa ocorreu durante e após a realização dos eventos, 

registramos que os dados tabulados e a análise descritiva dos mesmos se 

encontram no presente relatório. 

Os dados registrados são provenientes de perguntas sobre a estrutura, a 

equipe organizadora, sonorização, uniforme dos atletas, entre outras. A 

interpretação dos dados foi construída em formato de escala likert, usada 

habitualmente em questionários, que é representada por uma resposta 

psicométrica, sendo esta a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao 



             
 

 

responderem a este formato de questionário, os perguntados especificam seu 

nível de concordância com uma afirmação, sendo que a escolha da opção de 

resposta pode ser de 5 opções: 

1. Péssimo; 

2. Ruim; 

3. Regular; 

4. Muito bom; 

5. Excelente. 

  

Aqueles que classificaram como péssimo, ruim, discordo totalmente e 

discordo parcialmente são enquadrados no perfil de trator, ou seja, não 

indicariam a empresa a outra pessoa. Já as avaliações neutras, que avaliam 

como regular ou indiferente, compreendem os clientes que não tiveram uma 

experiência negativa, porém não positiva a ponto de promover a empresa. Por 

fim, os entrevistados que distribuíram avaliações de muito bom, excelente, 

concordo parcialmente e concordo totalmente são os promotores da empresa. 

Trata-se de um público que teve as expectativas alcançadas ou superadas, isto 

é, a própria experiência o fidelizou a ponto de contribuir com indicações. 

Seguem abaixo os quadros demonstrativos dos resultados obtidos com 

as pesquisas de satisfação. Eles são compostos pela pergunta, pelo número 

de participantes da pesquisa, e as respostas absolutas e percentuais de cada 

uma das opções.  

 



             
 

 

 
1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Muito bom; 5 - Excelente 

 
1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Muito bom; 5 - Excelente 



             
 

 

 
1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Muito bom; 5 - Excelente 

 

 



             
 

 

 
1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Muito bom; 5 - Excelente 

 
1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Muito bom; 5 - Excelente 

 

 



             
 

 

  

d) BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS NAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 

⇒ Geração de empregos diretos com a contratação de prestadores de 

serviços, que atuaram nas melhorias realizadas no campo de funtebol. Além 

disso, foram realizados campeonatos que proporcionaram a geração de 

empregos temporários. 

⇒ Contribuímos para a diminuição o tempo ocioso das crianças, jovens e 

adultos que prestigiaram e participaram dos eventos, minimizando assim, o risco 

de desenvolver doença crônicas não transmissíveis;  

⇒ Revelação de talentos esportivos para representarem sua região e até o 

país em competições nacionais e internacionais;  

⇒ Melhorias no desenvolvimento psicológico, social, motor e saúde dos 

participantes;  

⇒ Proporcionar a inclusão social, o sentimento de pertencimento ao local e 

o incentivo para ocupar uma área pública que fornece a estrutura física e humana 

para a prática de atividades físicas e lazer;  

⇒ Valores de respeito ao próximo, ao esporte, disciplina, além do fair play, 

que significa agir com lealdade com seu oponente e membros de sua equipe, 

valor este ausente em boa parte da sociedade;  

 

Além disso, destacamos as benfeitorias realizadas no campo de futebol, 

como a retirada de entulhos, que só foram possíveis graças à realização das 

competições esportivas no local. Este legado que estamos deixando para a 

comunidade irá resultar em mais pessoas praticando atividade física o que 

consequentemente irá promover melhor qualidade de vida para as crianças, 

adultos e idosos que habitam esta região administrativa.  

 
 
 
 
 



             
 

 

 
e) CONCLUSÃO 

 

Deste modo, o presente relatório de execução do objeto apresentado, 

descreve as ações desenvolvidas para o efetivo cumprimento do objeto, 

comprovando os resultados esperados, conforme previsto no plano de trabalho.  

 

 

f) ANEXO 

 

ANEXO 1 - Despesas relacionadas a estrutura física, aquisição de 

materiais e contratação de pessoal 

  

  
 

 

 
 

EUGÊNIO Cesar Nogueira 
Presidente do IBRES 


