FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS
DO ESTADO ESPÍRITO SANTO-FDSES/ES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
ANEXO I - PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO
NOME DO PROJETO
NOME: 5º COPA CAPIXABA FUTSAL DE SURDOS
DATA DE INÍCIO: 27/12/2022 (início de execução) | 28/08/2022 (data do evento)
VALOR DO PROJETO: R$ 39.771,68
LOCAL DO EVENTO: GINÁSIO TANCREDÃO - VITÓRIA/ES
PARCELAS DE PAGAMENTO: ÚNICA
DADOS DA ENTIDADE
Nome da instituição: FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FDSES)
CNPJ: 10.385.205/0001-96
Endereço: Rua Nove, nº 33
Bairro: Vale Esperança
Cidade: Cariacica
Estado: ES
CEP: 29.141-035
Telefone(s):
Fax:
Página na internet (home page):
(27) 99913-1349
www.fdses.org.br
Endereço eletrônico (e-mail): fdses@fdses.org.br
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)
Nome completo: Evandro Telles de Oliveira Filho
Cargo: Presidente
Mandato: 2020 - 2024
Início: 10/2020 Término: 10/2024
CPF: 104.423.767-82
Identidade / Órgão Expedidor: 1.977.683/ES
Endereço: Rua Central, 290, Condomínio Ilha Bela, Torre 02 506
Bairro: Colina de
Cidade: Serra
Estado: ES
CEP: 29.167-114
Laranjeiras
Telefone(s): (27) 99913-1349
Endereço eletrônico (e-mail): fdses@fdses.org.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome completo: Evandro Telles de Oliveira Filho
CPF: 104.423.767-82
Formação: Educação Física
Telefone(s): (27) 999131349
Endereço eletrônico (e-mail): evandro.personal84@gmail.com
OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se houver, incluir os
dados de identificação).
Nome da instituição:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Telefone(s):
Fax:
Página na internet (home page):
Endereço eletrônico (e-mail):
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EXPLORAÇÃO ECONÔMICA
Bilheteria
( ) Sim
Inscrição dos Atletas
( ) Sim
Patrocinadores
( ) Sim
Liste os Patrocinadores e
as Contrapartidas

(X) Não
(X) Não
(X) Não

Valor
Valor

1. INTRODUÇÃO
Fundada em 21 de setembro de 2002, a Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Espírito Santo, a
seguir designada pela sigla FDSES, é uma Entidade Estadual de Administração de Desporto para/de pessoas surdas
e com deficiência auditiva, de personalidade jurídica de direito privado, com finalidades desportivas sem fins
lucrativos e sem fins econômicos.
A FDSES é filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS, e por esta reconhecida como a
única Entidade responsável em todo território nacional pela organização da prática desportiva entre as pessoas
surdas e com deficiência auditiva, também denominadas surdoatletas, em todas as suas modalidades individuais
e/ou coletivas, e gestão das modalidades no Estado do Espírito Santo, bem como pela representação dos esportes
do Espírito Santo perante todas e quaisquer pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público e/ou privado.
Esta Federação congrega, a nível estadual, as associações e outras entidades de/para pessoas surdas e
com deficiência auditiva, cujos dispositivos de seus Estatutos deverão estar em conformidade com as normas
legais vigentes e dos Órgãos superiores.
A principal existência da Federação são os surdoatletas com surdez bilateral que disputam em
campeonatos. Os membros que trabalham na FDSES são de caráter voluntário, sem vínculo empregatício e sem
qualquer tipo de bonificação.
A FDSES apresenta o presente projeto para viabilizar a organização e realização da quinta edição da Copa
Capixaba de Futsal de Surdos, para o dia 28 de agosto de 2022 na cidade de Vitória, onde essa Entidade dará
suporte às equipes e aos surdoatletas, garantindo as condições dignas e necessárias para a execução do projeto
em referência. A FDSES, em conjunto com a Associação de Integração dos Surdos de Vitória – ASURVI, se empenha
com o presente projeto no sentido de apoiar as equipes, oferecendo melhor possível a estrutura para o referido
evento, pois acredita que a cidade de Vitória conta com uma estrutura adequada e potencial para a realização do
evento em tela e conquista de resultados esperados, que dentre vários estão: estimular a prática desportiva junto
à comunidade surda da região, resgatar valores e melhorar a autoestima dos surdoatletas de várias entidades
municipais e dar mais visibilidade ao universo do desporto de surdos, tanto para a comunidade local, quanto para
a sociedade como um todo.
O objetivo principal da presente proposta é viabilizar a organização e realização do evento estadual “5ª
Copa Capixaba de Futsal de Surdos”. Alguns de seus objetivos específicos são: ampliar a visibilidade,
reconhecimento e valorização do Desporto Surdo no Espírito Santo, fortalecer a comunidade surda através do
esporte e identificar novos talentos e potenciais dos surdoatletas para possível convocação da Seleção Capixaba
de Futsal para participação da competição nacional de surdos em 2022.
A FDSES acredita que a celebração do Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer –
SESPORT trará benefícios e impactos gerados ao público tanto no local quanto na sociedade como um todo, tais
como: sensibilizar a todos no sentido de fortalecer a visão de que a participação desta comunidade deve ser cada
vez mais incentivada, proporcionar às pessoas surdas e com deficiência auditiva os benefícios da prática esportiva
regular, despertando o potencial esportivo aos beneficiados, impactar no sentido psicossocial na autoestima dos
surdoatletas, fomentar as atividades esportivas e inclusão social, ofertando aos beneficiados uma melhoria em
sua qualidade de vida, contribuir com legado da inclusão por meio do esporte, apontando como direito social,
aumentar a visibilidade, reconhecimento e valorização do Desporto Surdo no Estado do Espírito Santo e aumentar
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a visibilidade e o reconhecimento da marca SESPORT em relação ao (primeiro) Termo de Fomento inédito para
Surdodesporto Capixaba.
Contudo, para a realização do evento esportivo em tela, será necessário contratar empresas terceirizadas
para prestação de serviços de terceiros (arbitragem, saúde, segurança, projeto e outros), aquisição de materiais e
produtos esportivos e de premiação e confecção dos materiais gráficos, além da aquisição da alimentação para os
participantes.
Portanto, o Termo de Fomento a ser celebrado com Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT é
fundamental na execução do presente projeto, buscando atingir seus objetivos e suas metas estabelecidas.

2. CAPACIDADE TÉCNICA
Aos seus 19 anos de fundação, a FDSES vem contribuindo com a inclusão social das pessoas surdas e com
deficiência auditiva através do esporte. Apesar das dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, a referida
Entidade sobrevive pelo esforço de voluntários da comunidade surda de todo o Brasil e do Espírito Santo.
Ressalta-se, que dentre as inúmeras encontradas, destaca-se a financeira, pelo fato de não recebermos nenhum
recurso de forma regular, quer seja de ordem pública ou privada.
A principal existência desta Federação são os surdoatletas que são atletas com surdez bilateral que
disputam em campeonatos. As competições e treinamentos dos surdoatletas acontecem porque todos eles
custeiam suas despesas com recursos próprios e/ou doações. Os membros que trabalham na FDSES são de caráter
voluntário, sem vínculo empregatício e sem qualquer tipo de bonificação.
A principal preocupação é a democratização do esporte e lazer, participação dos campeonatos estaduais,
regionais, nacionais e internacionais e a implantação de projetos sociais que beneficiem principalmente as
crianças e jovens do Espírito Santo.
Nos últimos quatro anos, foram realizadas, sob organização da FDSES, as seguintes competições em nível
estadual: [Clicando-se no título azul de cada evento é possível abrir link que exibe o relatório da respectiva
competição]
● 1ª Copa Capixaba de Futsal de Surdos 2018
● 2ª Copa Capixaba de Futsal de Surdos 2018
● 3ª Copa Capixaba de Futsal de Surdos 2019
● 1ª Copa Capixaba de Futebol Society de Surdos 2019
● 1ª Copa Capixaba de Xadrez de Surdos 2019
● 1ª Copa Capixaba de Tênis de Mesa de Surdos 2019
● 2ª Copa Capixaba de Tênis de Mesa de Surdos 2019
● 1ª Copa Capixaba de Vôlei de Praia de Surdos 2019
E ainda, a FDSES firmou a parceria com a CBDS na organização dos eventos regionais e nacionais no
território do Espírito Santo: [Clicando-se no título azul de cada evento é possível abrir link que exibe o relatório da
respectiva competição]
● Copa Sudeste Futsal de Surdos 2019 em Vitória/ES
Outra importante atribuição da FDSES é a organização da Delegação Capixaba que participa de eventos
esportivos nacionais e internacionais específicos para atletas com deficiência auditiva, representando o Espírito
Santo e o País Brasil. Assim, esteve presente em vários campeonatos de surdos, mencionados os mais importantes
eventos nos últimos quatro anos abaixo, com resultados satisfatórios. [Clicando-se no título azul de cada evento é
possível abrir link que exibe o relatório da respectiva competição]
● Surdolimpíadas do Brasil 2019 - Junho/2019 - Pará de Minas/MG
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Resultado: 6º lugar da classificação geral, com 06 medalhas (02 ouros e 04 bronzes)
Diante do relato histórico da FDSES, podemos afirmar que essa Federação possui capacidade técnica e
operacional para participar e desenvolver eventos estaduais, regionais, nacionais e internacionais desportivos de
surdos, com ou sem os recursos oriundos dos órgãos públicos e privados, honrado todos os pré-requisitos
pertinentes a todos, para fins de organização dos eventos que vierem a serem realizados no território do Espírito
Santo.

3. OBJETO
Apoio à realização da 5ª Edição da Copa Capixaba de Futsal de Surdos em Vitória/ES

4. BENEFICIADOS
4.1 QUANTITATIVO DE BENEFICIADOS POR CLASSIFICAÇÃO (NO QUE COUBER)
Beneficiários diretos Atletas
Masculino Feminino
84
84

Esporte/
Modalidade
Futsal
TOTAL GERAL

Categoria Adulta
Prova
-

Faixa Etária
a partir de 14 anos

Beneficiários indiretos
Masculino
50
50

Feminino
16
16

Subtotais
150
150

4.2 QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS POR CLASSIFICAÇÃO (NO QUE COUBER)
Faixas Etárias/Sexo
Idosos
Adultos
Adolescentes
Pré-adolescentes
Crianças
TOTAL GERAL

Masculino
50
50

Feminino
16
16

5. OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do presente projeto visa viabilizar a organização e realização do evento estadual “5ª Copa
Capixaba de Futsal de Surdos”, por meio de um torneio oficial, seguindo o calendário anual da FDSES, para definir
a classificação de uma equipe municipal para o evento nacional da Copa Brasil de Futsal a ser realizada em 2023.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Oportunizar as equipes com estrutura necessária para a realização da competição
● Custear as despesas necessárias para realização de uma competição de alto rendimento, como
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●
●
●
●
●

aquisição de materiais e produtos (bolas, uniformes, materiais gráficos e outros) e contratação de
serviços (arbitragem, projeto, segurança e outros)
Incentivar e investir nos jovens surdos de diferentes regiões do Estado, promovendo a cidadania e o
bem estar dos beneficiários do projeto
Identificar novos talentos e potenciais das surdoatletas, a fim de formar a Seleção Capixaba para
futuras competições nacionais
Fortalecer a comunidade surda e com deficiência auditiva brasileira através do esporte
Promover evento estadual, possibilitando o fomento às atividades esportivas e inclusão social, ofertar a
toda população local como uma melhoria em sua qualidade de vida
Ampliar a visibilidade, reconhecimento e valorização do Desporto Surdo do Estado de Espírito Santo

7. METAS
METAS

INDICADORES
Divulgar o evento ao público presencial e
online

QUALITATIVAS

Oportunizar um evento esportivo com
infraestrutura satisfatória
Atender as necessidades das equipes
participantes
Realizar a competição com mínimo de 60
surdoatletas

QUANTITATIVAS

Ter a participação de, no mínimo, 5% dos
surdoatletas jovens entre 14 a 24 anos
Oportunizar o trabalho na área desportiva
por intermédio da contratação dos
profissionais e voluntários que atuarão no
projeto

MEIO(S) DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA
META
● Relatório de divulgações nas mídias (print,
link)
● Registros fotográficos dos materiais gráficos
● Relatório de pesquisa de satisfação geral
(acima de 75%)
● Registros fotográficos
● Relatório de pesquisa de satisfação geral do
trabalho dos profissionais e voluntários
(acima de 75%)
● Registros fotográficos
● Formulário de inscrição
● Registros fotográficos
● Relatório do evento
● Formulário de inscrição
● Registros fotográficos
● Relatório do evento
● Contratos de prestação de serviços realizados
para o projeto
● Disponibilização de número dos voluntários
engajados

8. METODOLOGIA
> CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E DE SERVIÇOS
Para deixar o evento com qualidade e satisfatório, a FDSES se responsabiliza pela organização e realização
do referido evento e necessita de contratação de serviços e realização de aquisição para os itens abaixo com suas
devidas justificativas:
Serviços de arbitragem: Será necessário a contratação das equipes de arbitragem oficial para total
●
de 10 jogos em um dia do evento.
5

FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS
DO ESTADO ESPÍRITO SANTO-FDSES/ES

Aquisição de premiação (troféus e medalhas): Será necessário premiar as equipes vencedoras da
●
competição e os surdoatletas em destaque, tais como: melhor jogador, artilheiro, melhor goleiro e equipe fair
play. Essa premiação é um dos momentos mais emocionantes para os surdoatletas e equipes, é uma recompensa
pelo esforço de participação no evento esportivo, promovendo a inclusão social, quebrando a barreira que impõe
limite às pessoas envolvidas ao evento em tela.
Aquisição de materiais e produtos esportivos: Há necessidade de aquisição de bolas oficiais da
●
modalidade para deixar o evento com qualidade e aquisição das peças de vestuário para as equipes participantes
e voluntários ao evento esportivo em tela.
Confecção de materiais gráficos: Será necessário a confecção e impressão dos materiais gráficos
●
para divulgação da existência do evento e do patrocínio, a saber: faixas e painel para serem colocados em todos os
locais onde acontecerão o evento esportivo em tela para uma melhor divulgação do evento e do patrocínio.
Fornecimento de alimentação (almoço e lanche): Será necessário a aquisição e fornecimento de
●
almoço e lanches com água mineral para no máximo 150 pessoas, dentre elas são: surdoatletas, membros da
comissão técnica, prestadores de serviços (arbitragem, segurança e saúde) e voluntários.
Serviços de saúde: Será necessário a contratação de serviços de brigadistas e ambulância UTE
●
móvel para prestação de primeiros socorros, caso ocorra incidentes/acidentes esportivos no local de jogos, com
jornada de trabalho de 10 horas diárias por profissional.
Serviços de coordenação de evento: Será necessário a contratação de serviços de coordenação de
●
eventos para organizar, controlar e acompanhar o evento, como inscrição, súmulas etc., com jornada de trabalho
de 6 horas diárias durante o tempo de vigência do termo de fomento.
Serviços de website: Será necessário a contratação de serviços de website para organizar artes e
●
divulgar pelas mídias sociais institucionais da FDSES, com jornada de trabalho de 6 horas diárias durante o tempo
de vigência do termo de fomento.
Serviços de contabilidade: Será necessário a contratação de serviços contábeis para organizar,
●
elaborar e executar os pagamentos dos itens com recursos do termo de fomento, com jornada de trabalho de 6
horas diárias durante o tempo de vigência do termo de fomento.
Serviços de assessoria jurídica: Será necessário a contratação de serviços jurídicos para organizar,
●
elaborar e acompanhar os contratos firmados entre FDSES e prestadores de serviços/fornecedores, com jornada
de trabalho de 4 horas diárias durante o tempo de vigência do termo de fomento.
Serviços de assessoria de projeto: Será necessário a contratação de serviços de assessoria de
●
projeto para organizar, elaborar, executar e acompanhar o projeto, tais como: relatório administrativo, esportivo e
financeiro para prestação de contas final, com jornada de trabalho de 6 horas diárias durante o tempo de vigência
do termo de fomento.
Produtos para atendimento aos protocolos de segurança contra Covid-19: Diante da situação da
●
pandemia contra Covid-19 que nosso País enfrenta desde março de 2020, será necessário a aquisição dos
produtos para atender os protocolos de segurança seguindo as orientações e decretos das autoridades, tais como:
álcool em gel, máscaras, etc.
> INSCRIÇÕES DO EVENTO
Caso o projeto proposto seja contemplado, a FDSES divulgará os convites às equipes municipais para
participar do evento esportivo em tela, onde se responsabilizará pelo controle de inscrições das equipes, dentro
dos prazos estipulados divulgados no site institucional desta Federação (www.fdses.org.br). Esclarecemos que
cada equipe poderá inscrever entre 08 a 14 surdoatletas e de 01 até 04 membros técnicos.
> PROGRAMAÇÃO E TABELA DE JOGOS

6

FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS
DO ESTADO ESPÍRITO SANTO-FDSES/ES

Item
1
2
3
4
5

Data
28/08/2022
Sábado

Horário
08:00 - 09:00
10:00 - 19:30
13:00 - 14:00
16:00 - 16:30
20:30 - 21:00

Descrição
Abertura
Competição
Almoço
Lanche
Entrega de premiação e encerramento

Local
Ginásio Tancredão
Ginásio Tancredão
Restaurante ou Marmitex
Ginásio Tancredão
Ginásio Tancredão

Com a previsão de que o evento receberá 06 equipes masculinas, o sistema de disputa terá o seguinte
formato: divisão em dois grupos com três equipes cada, aquelas equipes que ficarão em primeiro e segundo lugar
se classificarão para fase decisiva (semifinais e finais).

09:30
11:30
14:00

16:30 - SF1
17:30 - SF2
18:30 - F3º
19:30 - Final

GRUPO A
Time 1
X
Time 3
X
Time 2
X
FASE FINAL
1ºlugar Grupo A
1ºlugar Grupo B
Perdedor SF1
Vencedor SF1

X
X
X
X

Time 2
Time 1
Time 3

10:30
12:30
15:00

GRUPO B
Time 4
X
Time 6
X
Time 5
X

Time 5
Time 4
Time 6

2ºlugar Grupo B
2ºlugar Grupo A
Perdedor SF2
Vencedor SF2

> PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19
Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a FDSES tomará as devidas providências seguindo os
protocolos de segurança e devidos cuidados contra o Covid-19, disponibilizando álcool em gel no local de jogos e
vestiários, bem como distribuir a cartilha-guia de orientações aos surdoatletas, membros das equipes, convidados
especiais, prestadores de serviços e voluntários. O objetivo desta cartilha é transmitir orientações seguras aos
participantes, antes, durante e depois do evento esportivo em referência.
A FDSES fará o controle de aferição da temperatura corporal diariamente de todos os participantes que
ingressarem aos locais do evento. Os participantes deverão assinar o termo de consentimento sobre pandemia do
Covid-19, bem como irão responder o questionário no ato/dia de sua chegada aos locais do evento. Sendo
identificado qualquer suspeita em relação aos sintomas de Covid-19, o participante será afastado da competição e
do grupo imediatamente.
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9. JUSTIFICATIVA
A FDSES apresenta a justificativa do presente Projeto, onde acredita que a prática esportiva é uma forma
de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Encontrar uma maneira de fazer qualquer esporte, mesmo que
possua algum tipo de deficiência, é algo muito importante, pois possibilita a inclusão dessas pessoas no cotidiano,
além de estimular à sociedade a se adaptar à convivência com as diferenças.
O esporte desenvolve aspectos psicossociais, pois as práticas competitivas possibilitam uma autoavaliação
conduzindo a pessoa a sentimentos de valor, força, prestígio, poder, capacidade, utilidade e autoconfiança.
Favorece a adaptação sociocultural da pessoa, que muitas vezes é excluída por não fazer parte do protótipo irreal
de perfeição.
As competições e confrontos esportivos são o ponto culminante de um trabalho de formação e educação
através do movimento. É onde se percebe que não existem barreiras e impedimentos, é onde existe a crença de
que todos somos capazes de superar, transpor e lutar por um mundo melhor, de compreensão mútua, de espírito
fraterno e solidário.
Sustentados pela certeza que o esporte desenvolve os valores humanos, físicos, sociais e culturais,
justificamos o presente projeto, pois temos a confiança de que se for dado ao ser humano oportunidades de
sentir e viver a descoberta de si mesmo, tudo fará pela sociedade em que vive.
Por fim, ressalta-se que as limitações financeiras impedem a FDSES de alcançar seus objetivos em
plenitude, junto às Entidades e surdoatletas. Atualmente, a FDSES conta somente com os trabalhos voluntários
dos membros da diretoria e de alguns surdoatletas. A dificuldade vivenciada por surdoatletas e equipes para
custear a participação em eventos locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, além de organizar os
eventos com estrutura necessária, é outro ponto limitador do completo desenvolvimento deste segmento
desportivo.
Diante da exposta dificuldade vivenciada pelos surdoatletas, neste sentido, dar suporte à realização do
evento esportivo em tela é de fundamental importância para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto
voltado aos surdoatletas no Estado do Espírito Santo, que acabam revelando-se atletas natos em determinada
modalidade que praticam.
Com a participação mínima prevista de 60 surdoatletas de seis equipes masculinas municipais no evento
esportivo em tela, a FDSES estará promovendo não apenas uma competição, mas também uma ação de estímulo
e reconhecimento do potencial da pessoa surda. Além disso, conseguirá criar imagens de superação e ídolos do
esporte, aumentando a base de praticantes e consequentemente a qualidade de surdoatletas no futuro.
O projeto ora apresentado prevê a disponibilização de toda a infraestrutura e organização necessária à
realização do evento esportivo “5ª Copa Capixaba de Futsal de Surdos” para o dia 28 de agosto de 2022, na cidade
de Vitória. Incluindo a contratação de serviços de terceiros, aquisição de materiais e produtos esportivos e de
premiação e confecção dos materiais gráficos, além da aquisição da alimentação para pessoas envolvidas ao
evento em tela, a FDSES dará suporte às equipes e aos surdoatletas participantes, garantindo as condições
necessárias para a execução do projeto em referência.
A FDSES está se empenhando para garantir às equipes condições dignas e igualitárias no evento
competitivo. Em função da atual carência de recursos da Entidade proponente e das entidades, os recursos
financeiros a serem obtidos pelos órgãos públicos e ou privados irão suprir a lacuna existente, possibilitando além
da execução do projeto proposto, uma maior visibilidade ao Desporto Surdo no Estado do Espírito Santo.
O projeto proposto está em consonância com a missão da pasta da Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer – SESPORT, a fim de contribuir para o exercício de uma cidadania ativa, promovendo a inclusão social das
pessoas com deficiência auditiva. O presente projeto justifica sua relevância ao viabilizar a realização do evento
estadual de futsal de surdos no Espírito Santo e, inclusive, visa o desenvolvimento das habilidades e
potencialidades dos beneficiados. Oportunidades para resgatar, preservar, divulgar e promover atividades
esportivas nessa região, dar acesso a atividade esportiva contribuindo com a dignidade e inclusão social desses
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cidadãos em um País mais justo e inclusivo.
Os resultados esperados do presente projeto são: contribuição da interação e socialização entre a
comunidade surda e com deficiência auditiva; perspectiva de sensibilizar a todos no sentido de fortalecer a visão
de que a participação desta comunidade deve ser cada vez mais incentivada; estímulo do interesse de novos
adeptos à prática da modalidade; oportunidade de proporcionar às pessoas surdas e com deficiência auditiva os
benefícios da prática esportiva regular, despertando o potencial esportivo aos beneficiados.
Em nosso entendimento, a FDSES deve promover eventos no território capixaba, possibilitando o fomento
às atividades esportivas e inclusão social das pessoas surdas e com deficiência auditiva, bem como também
ofertar a toda população local como uma melhoria em sua qualidade de vida. Com ênfase nas áreas em situação
de vulnerabilidade social, contribuindo com legado da inclusão por meio do esporte, apontando como direito
social.
Assim, fica justificada a grande importância deste apoio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer –
SESPORT ao Surdodesporto Capixaba, considerando que o Termo de Fomento do Chamamento Público vai
viabilizar recursos para pagamento da maior parte das despesas do evento.
9.1 RELEVÂNCIA SOCIAL
O presente projeto justifica sua relevância ao viabilizar a realização do evento estadual de futsal para
pessoas surdas e com deficiência auditiva no Espírito Santo e, inclusive, visa o desenvolvimento das habilidades e
potencialidades dos beneficiados. Oportunidades para resgatar, preservar, divulgar e promover atividades
esportivas nessa região, dar acesso a atividade esportiva contribuindo com a dignidade e inclusão social desses
cidadãos em um País mais justo e inclusivo.
9.2 INTERESSE PÚBLICO
O projeto proposto está em consonância com a missão da pasta da Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer – SESPORT, a fim de contribuir para o exercício de uma cidadania ativa, promovendo a inclusão social das
pessoas com deficiência auditiva.
PROPOSIÇÃO DO PROJETO EM ALINHAMENTO AOS VETORES
Indique qual dos Vetores a ser trabalhado em relação ao objetivo do projeto
(X) Alto Rendimento
( ) Esporte Educacional
( ) Esporte Comunitário
Proposição do Projeto em Linearidade ao(s) Núcleo(s) Conceitual(is)
Indique o(s) Núcleo(s) Conceitual(is) a ser(em) trabalhado(s) transversalmente aos objetivos do projeto, e
identifique os pontos da proposta onde exista(m) este(s) alinhamento(s):
(X) Cultura
(X) Turismo
( ) Meio Ambiente
(X) Saúde
JUSTIFICATIVA
Através do fomento à prática esportiva para pessoas surdas e com deficiência auditiva, garantimos
relações sociais, interacionistas e de ampliação cultural, e isso impacta diretamente em ganhos para a saúde.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde (qualidade de vida) é “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”.
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10. CUSTOS
10.1 ORÇAMENTO RESUMIDO
Código

Especificação

Premiação
Material esportivo
Peças de vestuário
3.3.50.41 Material gráfico
Protocolo Covid-19
Alimentação
Serviços de terceiros - Pessoas Jurídicas
TOTAL

Sesport
(concedente)
R$ 2.625,68
R$ 839,40
R$ 10.611,60
R$ 1.210,00
R$ 1.785,00
R$ 4.350,00
R$ 18.350,00
R$ 39.771,68

Proponente
(contrapartida)

R$ 0,00

Total
R$ 2.625,68
R$ 839,40
R$ 10.611,60
R$ 1.210,00
R$ 1.785,00
R$ 4.350,00
R$ 18.350,00
R$ 39.771,68

10.2 ORÇAMENTO ANALÍTICO
1 - Núm.

Item

2 - Detalhamento da Ação
Balizamento

3 - Quant.

4 - Unid.
Medida

5 - Valor
Unitário

6 – Total
(3x4x5)

60

Unidade

R$ 21,90

R$ 1.314,00

3

Unidade

R$ 354,56

R$ 1.063,68

4

Unidade

R$ 62,00

R$ 248,00

6

Unidade

R$ 139,90

R$ 839,40

90

Conjunto

R$ 94,00

R$ 8.460,00

24

Unidade

R$ 48,90

R$ 1.173,60

20

Unidade

R$ 48,90

R$978,00

8

Unidade

R$ 110,00

R$ 880,00

1

Unidade

R$ 330,00

R$ 330,00

150

Unidade

R$ 7,50

R$ 1.125,00

5

Unidade

R$ 25,00

R$ 125,00

2

Unidade

R$ 180,00

R$ 360,00

1. Premiação
1.1

Medalhas

1.2

Troféus

1.3

Troféus em destaque

Item necessário para premiar os vencedores da
competição. Valor de referência: pesquisa de preços
Item necessário para premiar os vencedores da
competição. Valor de referência: pesquisa de preços
Item necessário para premiar os melhores atletas da
competição. Valor de referência: pesquisa de preços

2. Material Esportivo
2.1

Bola oficial

Item necessário para realizar a competição. Valor de
referência: pesquisa de preços

3. Peças de vestuário
3.1

Conjuntos de uniforme de
jogo - Surdoatletas

3.2

Camisas Polo - Comissão
técnica das equipes

3.3

Camisas Polo - Organização

Item necessário para identificar as equipes
participantes. Valor de referência: pesquisa de
preços
Item necessário para identificar as equipes
participantes. Valor de referência: pesquisa de
preços
Item necessário para identificar o trabalho da
organização dos voluntários. Valor de referência:
pesquisa de preços

4. Material gráfico
4.1

Faixa com ilhós - Tamanho
3,50m x 0,60m

4.2

Painel com ilhós - Tamanho
3,00m x 2,00m

Item necessário para identificar o evento e os
patrocinadores. Valor de referência: pesquisa de
preços
Item necessário para identificar o evento e os
patrocinadores. Valor de referência: pesquisa de
preços

5. Protocolo Covid-19
5.1

Máscaras de proteção facial

5.2

Álcool em Gel Higienizador
Frasco 500ml

5.3

Totem para Álcool em Gel

Item necessário para seguir os protocolos de
prevenção de seguranças contra Covid-19. Valor de
referência: pesquisa de preços
Item necessário para seguir os protocolos de
prevenção de seguranças contra Covid-19. Valor de
referência: pesquisa de preços
Item necessário para seguir os protocolos de
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Higienizador 500ml
Termômetro Infravermelho
Sem Contato Alta Precisão
Corporal
6. Alimentação
5.4

prevenção de seguranças contra Covid-19. Valor de
referência: pesquisa de preços
Item necessário para seguir os protocolos de
prevenção de seguranças contra Covid-19. Valor de
referência: pesquisa de preços

Item necessário para fornecer alimentação de
almoço para os participantes, voluntários e
6.1 Alimentação almoço
prestadores de serviços. Valor de referência:
pesquisa de preços
Item necessário para fornecer alimentação de
Alimentação lanche (banana,
lanches da tarde para os participantes, voluntários e
6.2 maçã, caixinha de suco e
prestadores de serviços. Valor de referência:
sanduíche)
pesquisa de preços
7. Prestação de serviços
Serviço necessário para realizar a competição. Valor
7.1 Arbitragem oficial
de referência: pesquisa de preços
Serviço necessário para prevenir acidentes
7.2 Ambulância
esportivos mais graves. Valor de referência: pesquisa
de preços
Serviço necessário para prevenir acidentes
7.3 Brigadistas
esportivos mais leves. Valor de referência: pesquisa
de preços
Serviço necessário para divulgar o evento,
patrocinador e a competição nas mídias sociais
7.4 Website e redes sociais
institucionais. Valor de referência: pesquisa de
preços
Serviço necessário para organizar, controlar e
7.5 Coordenação de Eventos
supervisionar a competição. Valor de referência:
pesquisa de preços
Serviço necessário para organizar e acompanhar os
contratos com prestadores de serviços e
7.6 Assessoria Jurídica
fornecedores. Valor de referência: pesquisa de
preços
Serviço necessário para organizar e acompanhar os
7.7 Assessoria Contábil
pagamentos dos itens e serviços do projeto. Valor de
referência: pesquisa de preços
Serviço necessário para organizar, controlar,
executar, acompanhar e prestar contas finais do
7.8 Assessoria de Projeto
projeto, tais como relatório esportivo, administrativo
e financeiro. Valor de referência: pesquisa de preços

2

Unidade

R$ 140,00

R$ 280,00

150

Unidade

R$ 17,00

R$ 2.550,00

150

Unidade

R$ 12,00

R$ 1.800,00

5

Jogo

R$ 350,00

R$ 1.750,00

1

Diária

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

2

Diária

R$ 200,00

R$ 400,00

1

Serviço

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

1

Serviço

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

1

Serviço

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

1

Serviço

R$ 3.200,00

R$ 3.200,00

1

Serviço

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

11. PREVISÃO DE RECEITA
A FDSES atesta que até o presente momento contará apenas com os recursos do Termo de Fomento,
estimando uma receita de R$ 45.660,00 para o pagamento de premiação, materiais esportivos, peças de
vestuário, materiais gráficos, produtos de protocolo Covid-19, alimentação e serviços de terceiros, para realização
da 5° Copa Capixaba de Futsal de Surdos, conforme já descrito no item anterior.

QTD.
1
Total

PREVISÃO DE RECEITAS
Nome
SESPORT - CHAMAMENTO PÚBLICO 2021 - EDITAL 003/2021

Receitas
R$ 39.771,68
R$ 39.771,68
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12. RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Esclarecemos que todas as contratações para a prestação de serviços e no projeto dar-se-ão por meio de
empresas jurídicas e que não haverá encargos trabalhistas para oneração do projeto.
Item
Arbitragem oficial
Ambulância
Brigadistas
Website e redes sociais

Coordenação de Eventos

Assessoria Jurídica

Assessoria Contábil

Assessoria de Projeto

Especificação
Qtde
Fazer cumprir as regras dos jogos da modalidade; poder decidir as regras se as julgar
necessário; elaborar o preenchimento das súmulas; fazer anotações nas súmulas de
10
jogos
Prestar os primeiros socorros, caso ocorra incidentes/acidentes esportivos graves no
1
local de jogos
Prestar os primeiros socorros, caso ocorra incidentes/acidentes esportivos leves no
4
local de jogos
Elaborar artes e divulgar e controlar as notícias sobre o projeto e o evento nas mídias
1
sociais institucionais da FDSES
Elaborar planos de execução e acompanhamento do andamento da organização do
evento; averiguar e garantir o local com condições de realização da competição;
auxiliar na inscrição dos participantes para o evento; organizar a hospedagem,
alimentação e transporte para participantes do evento; organizar a programação dos
1
jogos e de premiação; acompanhar, supervisionar e distribuir as tarefas e
responsabilidades à equipe de apoio; acompanhar e supervisionar os processos de
monitoramento e controle dos resultados alcançados; dentre outras ações necessárias
para a boa e fiel execução do projeto desportivo conveniado
Assessorar na elaboração de contratos e acompanhamento jurídico do projeto
1
Organizar os documentos financeiros do convênio; elaborar e conferir as
movimentações financeiras do convênio; dar suporte para controle do fluxo de caixa e
aplicações; realizar pagamentos das despesas, emitir comprovantes e consolidar o
1
pagamento; organizar e elaborar os documentos financeiros para prestação de contas
final
Elaborar planos de execução, comunicação e acompanhamento do projeto;
acompanhar o planejamento, divulgação e execução do projeto; organizar materiais e
documentos administrativos do convênio; dar suporte para realização de contatos com
os fornecedores e prestadores de serviços; elaborar e conferir a aquisição de produtos
e contratação de serviços; acompanhar o cumprimento de entrega e qualidade dos
materiais e produtos adquiridos; designar um gestor de projeto para
acompanhamento e organização do evento; averiguar e garantir o local com condições
1
de realização dos jogos; auxiliar na inscrição dos participantes para o evento; organizar
a hospedagem, alimentação e transporte para participantes do evento; organizar a
programação dos jogos; acompanhar, supervisionar e distribuir as tarefas e
responsabilidades à equipe de apoio; acompanhar e supervisionar os processos de
monitoramento e controle dos resultados alcançados; organizar os documentos e
relatórios para prestação de contas final; dentre outras ações necessárias para a boa e
fiel execução do projeto desportivo conveniado.

Unid. Medida
Jogo
Diária
Diária
Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CONCEDENTE – TESOURO ESTADUAL
Meta

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Meta

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
39.771,68
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PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
Meta

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Meta

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
14.1 METAS A SEREM EXECUTADAS
INDICADOR FÍSICO
UNIDADE
QTDE

DURAÇÃO
INÍCIO
TÉRM

META

ETAPA/ FASE

ESPECIFICAÇÃO

1

Inscrições

Inscrição de equipes interessadas para
competição

Pessoas

108

27/12/2022 01/06/2022

Projeto / Advocacia / Contabilidade

Serviço

3

27/12/2022 28/08/2022

Arbitragem/ Brigadista

Serviço

5

01/07/2022 28/08/2022

Unidade

-

01/06/2022 31/07/2022

Pessoas

150

01/08/2022 28/08/2022

Jogo

10

28/08/2022 28/08/2022

Mês

1

29/08/2022 28/09/2022

2
3

Contatos para contratação de
serviços de terceiros
Contatos para contratação de
serviços de terceiros

4

Contatos com fornecedores

5

Contatos com fornecedores

6

Competição

7

Prestação de Contas

Materiais esportivos/ Materiais gráficos/
Produtos Covid-19/ Peças de vestuário
Almoço/ Lanches
Realização dos jogos de futsal com
abertura e encerramento
Apresentação de Relatório esportivo,
financeiro e administrativo

15. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto:
( ) Carros ou bicicletas de som
( ) Jornais
( ) Rádio
( ) Televisão
(X) Faixas
(X) Folder
(X) Banners
( ) Panfletos
( ) Cartazes
(X) Internet. Especifique: Site e redes sociais institucionais
( ) Outros. Especifique:
www.facebook.com/FDSESESPIRITOSANTO | www.instagram.com/fdsesespiritosanto
www.fdses.org.br
Em quais locais ocorrerá a divulgação do projeto:
( ) Escolas
( ) Posto de Saúde
( ) Comércio
(X) Associações
( ) Igrejas
(X) Outros. Especifique: Site e redes sociais institucionais
www.facebook.com/FDSESESPIRITOSANTO | www.instagram.com/fdsesespiritosanto
www.fdses.org.br
Tipo de Mídia
(cartazes, banners, panfletos, mídia televisiva, Redes

Período

Público
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Sociais)
Publicação de notícias com cartaz relacionadas ao evento
no site e nas redes sociais da FDSES
Criação e publicação de imagens e vídeos relacionadas
ao evento no site e nas redes sociais da FDSES

Dezembro 2021 a Agosto
de 2022
Dezembro 2021 a Agosto
de 2022

TODOS
TODOS

Utilização das peças de vestuário no evento em referência

28/08/2022

Voluntários e equipes
participantes

Utilização dos materiais gráficos no evento em referência

28/08/2022

TODOS

Transmissão Online (streaming) dos jogos no YouTube da
FDSES

28/08/2022

TODOS

16. CONCLUSÃO
Como já dissemos anteriormente, organizar e realizar o evento “Copa Capixaba de Futsal de Surdos” é de
fundamental importância para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto voltado aos surdoatletas no Estado
de Espírito Santo, de base ao alto rendimento.
A realização do evento estadual em tela deve proporcionar a melhor preparação dos surdoatletas
convocados pela Seleção Capixaba para participar nas futuras competições nacionais a serem organizadas pela
CBDS.
Inclusive, deve proporcionar uma experiência qualificada para os membros voluntários para que estejam
bem mais preparados para atuarem no Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos, a ser realizado de 10 e 11 de
setembro de 2022, em Vitória/ES.
Concluindo, a organização do evento estadual em referência deve proporcionar uma experiência
competitiva de alto nível aos surdoatletas. Por isso é de fundamental importância a formalização deste Termo de
Fomento com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT, pois é a única forma para que nossos
objetivos sejam contemplados, contribuindo não só para a viabilização de realização do evento esportivo, mas,
principalmente, para a valorização da comunidade surda de todo o Espírito Santo.

17. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer – SESPORT, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza
junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de
recursos oriundos de dotações consignados no Orçamento do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de
Trabalho.
Serra (ES), 03 de dezembro de 2021.

_____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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18. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Vitória (ES), _____ de ____________________ de ________.
Local e Data

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
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