
ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo  

CNPJ:05.488.854/0001-82 

Endereço: Quadra 07 Conjunto E Lote 49 – Acesso Área Verde 

Cidade: Brasília Bairro:Sobradinho UF:DF CEP: 73035-075 

Telefone (DDD): 61-3591-2855 Telefone (DDD): 61.98342-2421 

E-mail da OSC: feicotur.osc@gmail.com Site da OSC:feicotur.com 

Representante Legal (Dirigente): Maria Aparecida de Sousa Araújo Serralha 

Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente 

CPF: 584.861.511-04 RG/Órgão Expedidor:  842456 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal: 

 Endereço: Quadra 04 Conjunto D Casa 48 – Sobradinho I – CEP 73025-044 

Telefone (DDD): 61.993654977 Telefone (DDD): 61983422421 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Natália Silveira Miranda 

Função na parceria: Coordenadora 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.636991 CPF: 024.165.511-08 

Telefone (DDD): 61.983422421 Telefone (DDD): 61.3591-2855 

Email do Responsável: nsprojetoseparcerias@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Feicotur 2021 – Drive in 

Valor do Projeto: R$ 970.000,00 (R$ 820.000,00 linha de fomento SECEC e R$ 150.000,00 SETUR) 

Local de realização: Estacionamento do Estádio Augustinho Lima 

Período de Execução: 5 dias Início: 04/08/2021 Término: 08/08/2021 

Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo (   )                     Auto Rendimento (   ) 

Valor total do projeto R$ (extenso): Novecentos e setenta mil reais 

Previsão de Atendimento: 

Previsão de público direto: 200 carros 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 5 mil pessoas 

 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

 PRÊMIO MÉRITO EMPREENDENDOR: é um evento que homenageia as personalidades locais e 

empresários que se destacaram, de alguma forma, por sua contribuição ao desenvolvimento do Distrito Federal 

e Entorno e representa um estímulo e um reconhecimento ao processo de inovação e de crescimento da 

Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Entendemos que essa escolha evidencia a qualidade da prática 

comercial de um líder de mercado. O Evento já alcança 13 anos sendo realizado anualmente e conta com a 

presença de autoridades, políticos e lideranças do Distrito Federal, ocasião em que o Conselho da FACI/DF – 

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal e Entorno, sob a coordenação do 

Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo - FEICOTUR, escolhe empreendedores , 

personalidades e entidades que se destacaram no decorrer do ano. O Prêmio representa um estímulo e um 

reconhecimento aos empreendedores dos mais variados setores do comércio, indústria e serviços da nossa 

região e presenteia os participantes com um verdadeiro passaporte para a imortalidade, ao incluir a biografia de 

cada no livro A HISTÓRIA QUEM FAZ É VOCÊ. 

FUTURO CAMPEÃO - têm como foco principal o incentivo á prática de esportes como fator de agregação 

social e promoção da cidadania, possibilitando ainda a preparação de atletas para competições locais, 

nacionais, internacionais e olímpicas. De acordo com o SINASE (Sistema Nacional Sócio Educativo) é 

necessário promover por meio de atividades esportivas, o ensino de valores como liderança, tolerância, 

disciplina, confiança, equidade étnico racial e de gênero. É da natureza do esporte enfatizar situações que 

privilegiam a solidariedade sobre a rivalidade, o coletivo sobre o individual, a cooperação sobre a disputa, a 
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confiança mútua sobre a suspeita, a descontração sobre a tensão, a perseverança sobre a desistência e, além de 

tudo, a vontade de superar obstáculos para buscar a vitória, tem como objetivo principal o incentivo á prática 

de esportes como fator de agregação social e promoção da cidadania. 

JORNADA CULTURAL DO TRABALHADOR - O Dia 10 de Maio sempre foi um marco de luta da classe 

trabalhadora por melhores condições de salário e garantias de manutenção do emprego. Após décadas de lutas e 

desafios, hoje a classe trabalhadora e toda a cidade pode celebrar o Dia do Trabalho de várias formas, porém 

sempre mantendo o caráter de reflexão e importância dessa data de luta e resistência que sempre marcou. O 

"Projeto Jornada Cultural do Trabalhador", oferece gratuitamente    à    população    trabalhadora    e    

visitante  uma diversificada  programação  de  apresentações  e experimentações artísticas, promove cultura e 

cidadania, incentiva a produção cultural local, estabelece parcerias com entidades de classe, empresários, 

comerciantes, associações de sistemas organizados, oferecendo uma vasta variedade de serviços e atendimentos 

e exposições. A realização do evento "Jornada Cultural do Trabalhador", trouxe benefícios tanto ideológicos 

quanto do ponto de vista cultural, e por não dizer também econômico. Pois quando se estabelece uma relação de 

convivência entre os segmentos dos trabalhadores e empresários numa mesma celebração constrói a partir daí 

uma relação de respeito e o ambiente laboral trará uma nova configuração em se tratando de relações de 

trabalho. Num governo caracterizado pela participação popular dos trabalhadores é de suma importância seu 

envolvimento onde irá valorizar sua imagem perante a sociedade e dará sua contribuição na construção de uma 

sociedade mais igual, solidária, socialista e humana. O evento foi realizado nos anos de 2012 e 2013 na cidade 

de Sobradinho / DF, oferecendo gratuitamente espetáculos de teatro, de dança, shows musicais, exposições e 

mostras de audiovisual, para todas as classes trabalhadoras e comunidade em geral de nossa cidade, promovendo 

a cultura e cidadania, reafirmando a importância da Cultura como agentes para a transformação social, e 

incentivando parcerias com os segmentos (Empresas X Trabalhadores) clubes de Serviços, entidades e 

organizações para celebrar juntos o Dia do Trabalho. 

PALESTRAS – Ainda dentro do contexto da entidade, realizamos grandes palestras motivacionais e gerenciais 

ministradas por grandes facilitadores como Augusto Cury, Geninho Goes, Adriana Albuquerque entre outros. As 

palestras buscam disponibilizar aos participantes informações e orientações sobre os diversos temas gerenciais 

e motivacionais como: empreendedorismo, planejamento, mercado e finanças, fundamentos à criação, gestão e 

desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, motivando talentos e assegurando resultados. 

FEIRA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO – que foi  realizada pela 19ª edição, nos dias 16,17 e 

18 de agosto de 2019, trata-se uma das maiores feiras multisetoriais de Sobradinho – DF, foi um evento 

gratuito, esperado e apoiado pela população, sendo um grande instrumento de fomento a cultura, oportunizando 

e valorizando artistas locais, além de proporcionar a inclusão social. 

SOLIDÁRIO BRASÍLIA – A campanha Solidário Brasília é iniciativa do Fundo de Envolvimento da 

Indústria, Comércio e Turismo. A primeira edição do Solidário Brasília aconteceu no dia 29 de dezembro de 

2017, no Ginásio Nilson Nelson com um grande show realizado pela dupla sertaneja Bruno e Marrone, na 

segunda edição aconteceu no dia 29 de dezembro de 2018, com a presença do cantor sertanejo Leonardo, nestes 

eventos foi apurado uma média de 10.000 pessoas, com uma  arrecadação de cerca de 75.000 kilos de 

alimentos. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

           A ONG Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo – FEICOTUR fundada, fomalmente,  

em 09/12/2002, é resultado do movimento, iniciado em 2000, destinado a reunir entretenimento, cultura, 

turismo e comércio as pessoas que moram nas regioes periféricas de Brasília/DF, logo esse movimento 

iniciou-se em Sobradinho/DF. Desse modo a ONG foi criada com o intúito de formalizar  o festival 

FEICOTUR, que ocorre em Sobradinho todos os anos desde o ano de 2000.   

          A ONG foi responsável por realizar mais de 25 eventos de pequeno, médio e grande porte ao longo da 

sua trajetória de 17 anos, formalmente, dentre eles encontra-se festivais de música regional, feiras interativas 

que reunem diversos tipos de públicos, o entrega de prêmios, e show, como é o caso do Solidário Brasília e da 

Feira da Indústria Comércio e Turismo – FEICOTUR . Desta forma, a Fundo de Envolvimento da Indústria, 

Comércio e Turismo possui vasta experiencia na realizzação de eventos de grande porte, tanto em parceria 

com o governo, quanto com parcerias privadas e do terceiro setor. 

           O histórico supracitado é comprovado por meio de seu portifólio, termo de fomento ja firmado e 

documentos anexados ao presente plano que trabalho, que denotam a inquestionável capacidade técnica, 



operacional e de mobilização da ONG FEICOTUR para a execução do presente plano de trabalho que inclui a 

pré-produção, produção, pós-produção, montagem, demonstragem, prestação de contas e confecção de 

relatório de cumprimento do objeto dentro dos prazos aordados e estabelecidos com o devido grau de 

exigência, eficiência e eficácia no cumprimento do objeto com integridade. 

          A ONG FEICOTUR sempre procura traçar procedimento que resguardem a qualidade e efetividade de 

suas ações em seus eventos, bem como procura manter sua criteriosa avaliação para a escolha dos artistas, 

fornecedores, prestadores de serviços e voluntários que participam ativamente da estrutura laboral e intrativa 

de suas produções, prezando pela escolha de equipes qualificadas para a execução das tarefas pertinentes ao 

projeto.  

          A ONG possui uma estrutura técnico-administrativa capacitada, para fornecer todo o apoio as 

realizações festivas promovidas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, permanecendo todos sempre 

focdos na missão sociocultural envolvida em sua promoções, realizando assim projetos voltados ao fomento, à 

produção cultural independente, vinculados diretamente a ações ambientais e culturais, bem como a promover 

o aquecimento do comércio de bares, restaurantes, hotelarias, pousadas, etc..., com a execução de eventos 

como o Solidário Brasília que é um festival, no qual a entrada(ingresso) é revertida na doação alimentícia, que 

reune diversos estilos musicais e traz a baila artistas nacionais de renome, aquecento, também o turismo local. 

          A partir de 2017 a OSC almeja a inclusão, cada vez mais incisiva, de préticas sustentáveis ao meio 

ambiente e acessiveis a todos os públicos promovendo, dessa forma, a redução dos impactos ambientais e 

promovendo estímulos sociais, capazes de alcançar grandes resultado. Tais práticas são exercidas de acordo 

com o plano de sustentabilidade criado individulamente para cada realização da instituição. 

 2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

          Realização da Feicotur 2021 – Drive in, nos dias 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2021, no estacionamento 

do Estádio Augustinho Lima – Brasília/DF. O evento apresenta sua vigésima primeira edição e se consolida no 

cenário de eventos de gande porte em Sobradinho/DF com cantores regionais e vindos de Goias, e objetiva 

implementar ações sustentáveis, de acessibilidade e gratuidade, bem como superar a meta de arrecadação dos 

anos anteriores.  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

        A FEICOTUR OSC se prepara para a sua 21ª edição, no formato Drive - in. Trata-se de uma das maiores 

feiras multisetoriais de Sobradinho e entorno. É um evento gratuito, esperado e apoiado pela população.  Sendo 

um instrumento de fomento a cultura, promove a inclusão digital, oportuniza e reconhece artistas locais. Com 

uma área de 36.000 m² a feira será realizada na cidade de Sobradinho, no estacionamento do Estádio Augustinho 

Lima, um local estratégico e de fácil acessibilidade. 

          Devido ao contexto de pandemia vivido atualmente pela população mundial, onde pessoa encontra-se em 

situação de isolamento e totalmente carentes de diversão e entretenimento, como meio de evitar aglomerações e a 

proliferação do contágio do COVID19, a FEICOTUR 2021 foi pensada e será desenvolvido no formato Drive - 

in, tendo o principal objetivo levar entretenimento, diversão e cultura obedecendo as recomendações expedidas 

pela Organização Mundial da Saúde, pelo Governo Federal e pelo Governo do Distrito Federal.  

          A FEICOTUR 2021 contará com uma estrutura diferenciada no formato Drive in, onde os carros serão 

estacionados a uma distância de 2m lateralmente um para o outro, tendo contenção por meio de alumbramento 

entre os carros. Além disso o evento contará com estrutura de palco gelspace, sonorização e iluminação de grande 

porte, banheiros químicos, segurança, brigadistas, equipe de apoio treinada para atender as medidas de segurança 

necessárias. 

               A Região Administrativa de Sobradinho te uma população aproximada de 230.000 (duzentos e trinta 

mil) habitantes e apresenta um comércio bem significativo composto por cerca de 2.925 estabelecimentos 

comerciais e 150 industriais.  

          A Feicotur é um evento padroado pela cidade de Sobradinho e fortalecido por ser um evento que promove 

o envolvimento da indústria, comercio, cultura e turismo da cidade, há necessidade de investir em sua 21° edição, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2021. 

          O interesse na realização da FEICOTUR 2021 – Drive in, bem como nas edições anteriores, é a 

apresentação do avanço do trabalho realizado pela indústria, comércio, turismo, cultura e principalmente, nesses 

tempos de pandemia, diversão e entretenimento. Aliado ao incentivo e divulgação, demonstra às demais Regiões 

Administrativas do Distrito Federal o que sobradinho tem a oferecer de cultura, consumo e lazer. 

          A Feira será estruturada dentro dos padrões ofertados pela OMS e pelos órgãos competentes no formato 

Drive in, contendo o espaçamento necessário entre um carro e outro, obedecendo à contenção de pessoas, 

proibindo aglomerações, contará com equipe treinada para assegurar a contenção de pessoas bem como as 

medidas de higiene necessárias. A FEICOTUR 2021 – Drive in será estruturado nos padrões de acessibilidade, 

contando com a atuação de 03 (três) intérpretes de libras atuando intercaladamente durante a execução do evento, 

com transmissão simultânea nos telões e ocupando local apropriado no palco principal do evento. 

          Sobradinho tem uma vocação natural para a cultura, a cidade traz em sua história um grande grupo de 



artistas natos, atuando em diversas áreas, como vocal, artesanato, pintura, escultura, artes visuais, teatro, 

escritores, dançarinos, compositores etc. Existe uma Galera de Artes, Van Gogh, onde também está instalada a 

biblioteca pública da cidade. A cidade conta também com um teatro, além de agenda cultural, interrompida neste 

momento pela pandemia, diversificada com oficinas de dança, teatro, artes, bem como show de MPB, ROCK, 

POP, SERTANEJO, FORRO, dentre outros. Dessa forma a realização da FEICOTUR 2021 – Drive in 

oportunizará, além da promoção de diversão e entretenimento, a cantores a desenvolverem seus trabalhos levando 

cultura e entretenimento à população regional. 

          A valorização e o respeito à diversidade são tão importantes que a Convenção da UNESCO de 2005, para a 

Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, afirma que a diversidade cultural é uma característica 

essencial da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos, criando um mundo rico e variado 

que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo, assim, um dos 

principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações. 

           A execução do projeto, além de fomentar a cultura local, fomentará o turismo da Cidade satélite de 

Sobradinho  com a atração de público e divulgação a afim de incentivar o turismo local de visitantes e moradores 

que queiram conhecer pontos tradicionais da cidade serrana como o Parque dos Jequitibás, o Santuário de Nossa 

Senhora do Arco-Íris e as propriedades rurais que integram a Rota do Cavalo, além das opções de trilhas, Torre 

de Digital, Polo de Cinema, cachoeiras e gastronomia com temperos e sabores típicos da cozinha caipira. 

Segundo estudo realizado no primeiro trimestre do ano de 2021 o setor de turismo ecológico teve um aumento de 

50% e conta com uma expectativa de crescimento para o restante desse ano.  

          O projeto considerando o momento especial de pandemia atuará com atenção especial as normas de 

segurança da OMS e do GDF, respeitando a distância social, promovendo uma opção de lazer segura evitando 

ser espaço de aglomeração e contágio, neste sentido o projeto atuará com a seguinte metodologia:  

a) Drive In – O evento será no formato drive in, onde as pessoas participantes assistirão dentro do carro, a 

equipe do projeto posicionará cada carro respeitando a distância segura de 02 metros das laterais, evitando 

contato. 

b) Operador de Drive – O projeto contará com a equipe manobristas, todos trabalharão utilizando máscaras e 

terá a disposição álcool e gel para momentos de higienização. Os manobristas terão função de coordenar o 

posicionamento dos carros mantendo a distância de segurança. 

c) Equipe do projeto – Toda equipe do projeto trabalhará de máscaras para que se tenha um controle de ter no 

máximo de pessoas trabalhando no local do evento, evitando assim aglomeração e maior risco de contágio. 

d) Ingressos– A distribuição de ingresso será gratuita e se dará por meio de solicitação nas redes sociais, por 

ordem de chegada até que se esgotem os ingressos. 

https://www.youtube.com/channel/UCUubciazXRPvQ90eCS4X21A. Do dia 05/08/2021 a 08/08/2021 partir das 

20h. 

           Desse modo, a FEICOTUR, insere-se no âmbito de turismo protegido pelo ente estatal e destaca-se no 

campo desse processo turístico, sendo possível afirmar que o objeto deste plano de trabalho se alinha às 

diretrizes da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, nas quais destacam – se o exercício da 

democracia e o papel do Estado como indutor dos processos turísticos, pois a FEICOTUR Drive in entende 

também o conhecimento e incentivo ao turismo local é direito elementar do cidadão, assim como educação, 

cultura, saúde e outros. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

           A realidade contemplada pelo evento reúne a população jovem e adulta local de sobradinho e do entorno, 

bem como das cidades de Goiás próximas à Sobradinho/DF que devido ao contexto de pandemia vivido 

atualmente pela população mundial, onde as pessoas encontram-se em situação de isolamento e totalmente 

carentes de diversão e entretenimento. Como meio de evitar aglomerações e a proliferação do contágio do 

COVID19, a FEICOTUR 2021 foi pensada e será desenvolvido no formato Drive - in, tendo o principal objetivo 

levar entretenimento, conhecimento e incentivo ao turismo da cidade, a diversão e a cultura obedecendo as 

recomendações expedidas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Governo Federal e pelo Governo do Distrito 

Federal.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 A origem dos recursos aplicados no projeto são oriundos emendas parlamentares nas quais sua execução é 

fomentada em R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, sendo o valor de R$ 500.000,00 oriundo da destinação do Deputado Agaciel Maia e R$ 320.000,00 

oriundo da destinação do Deputado Eduardo Pedrosa e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que será 

executado pela Secretaria de Estado e Turismo do Distrito Federal oriundo do da destinação do Deputado Martins 

Machado. 

2.5 OBJETIVOS 



OBJETIVO GERAL: 

 Realização do evento Feicotur 2021 – Drive In 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contratação de empresas de fornecimento de mesas e cadeiras, palco, alambramento, iluminação pequeno porte e 

eletricista 

 2.6 METAS 

• Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto. 

• Fomentar a economia local, gerando empregos para pessoas da cidade. 

• Democratização do acesso à cultura promovendo atividade de qualidade artística. 

• Colocar em evidencia espaços turísticos (Estádio Augustinho Lima) 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

•  FEICOTUR 2021 – Drive in prevê um público interno de aproximado de 800 a 1.000 pessoas presentes 

e 3.000 on-line. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico do 
Distrito Federal; 

• Movimentar a cadeia a economia no DF para a valorização do protagonismo local com inclusão 

social e fortalecimento da cidadania; 

• Incentivar a promoção da produção cultural e artística brasiliense, com valorização de recursos 

humanos e de infraestrutura local; 

•  Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

 Meta 01 – Etapa 1.2: Contratação de 

serviços necessários para estrutura física 

interna do evento 

 

 Contratação de 20 mesas de 10 lugares com 

10 cadasiras cada 

- Registro fotográfico 

- Exibição física no interior do evento 

- Contrato de prestação de serviço 

- Nota fiscal  

Meta 02 – Etapas 2.1: Contratação de

 serviços necessários para a montagem, 

estrutura e logística do projeto. A meta 02 tem 
como objetivo a produção e execução de todas 

as ações relacionadas para o empenho do 

plano de trabalho 

- Montagem da estrutura do evento conforme 

projeto; 

- Realização das atividades da programação 

das atividades; 

- Iluminação interna backstage;  

- Contenção de pessoas; 

- Contratação de profissional eletricista para 

estruturar o fornecimento de energia do 
evento; 

- Registro fotográfico e videográfico 

das ações da programação; 

- Relatórios de produção. 

- Relatório de pesquisa 

- Fotos das equipes; 

- Lista de presença das equipes. 

- Comprovação por meio de 
documentação  

Meta 03 

Pós-produção 

- - Prestação de contas; 

- Confecção de relatórios de 
registros fotográficos e videográficos; 

- Levantamento de valoração de 

mídia, clipagem do evento; 

- Prestação de contas final a 
correalizadores, patrocinadores e 

apoiadores; 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS A ELES ATRELADAS 

 2.9 RESULTADOS ESPERADOS 
•  Gerar empregos e renda para a população do Distrito Federal; 

• Realizar programação artística dando a oportunidade para artistas locais. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

 Divulgação do evento por meio de banner, rede social e banner dispostos pela cidade 30/07/2021 



Montagem de estrutura 01/08/2021 

Abertura do evento – Feicotur 2021 05/08/2021 

Show Lukas DII 05/08/2021 

Rick e Rangel 05/08/2021 

Tiago Mura 06/08/2021 

Boka de Sergipe 06/08/2021 

Forró top 10 07/08/2021 

Luciano Lins 07/08/2021 

João Bosco e Gabriel 07/08/2021 

Squema 6 08/08/2021 

Início da desmontagem 09/08/2021 

Término da desmontagem dia  14/08/2021 

 2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 

produção – Mesas redonda com 

tampão medindo 1,40m, com 10 

cadeiras poly, cobertas por toalha 

tecido oxford pretas. 

 4.799,20  05/08/2021 
08/08/20

21 

 

Meta 2 2.1 

 Montagem de todas as estruturas 

do palco, da feira, do 

alambramento, boxtruss, 

iluminação e eletricista 

144.822,04  05/08/2021 
08/08/20

21 

 

Meta 3 3.2  Prestação de contas 

 Valor da 

estrutura na meta 

1 e 2 

 09/08/2021 
09/10/20

21 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1  [CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS]  Agosto/2021 

1.2     

1.3     

Meta 2 
2.1  [PALCO] Agosto/2021 

2.2  [ALAMBRAMENTO] Agosto/2021 



2.3  [ILUMINAÇÃO] Agosto/2021 

  [BOXTRUSS] Agosto/2021 

Meta 3 

3.1  [ELETRICISTA]  Agosto/2021 

3.2     

3.3     

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

5.1 Planilha Global 

FEICOTUR 2021 DRIVE IN 
Memória de Cálculo 

Item Descrição da Despesa 
Fonte de 
Recursos 

Unidade 
de 

Media 

Quan
tidad

e 

Valor 
Unitá

rio 

Valor 
Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

Coordenador Geral - Responsável geral 
pelas ações do projeto gerindo toda a 
equipe de projeto e atuando em 
todas as áreas na pré-produção, 
produção e pós-produção. (Periodo 
total de 30/07/2021 a 28/08/2021) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Semana 4 
R$ 

2.000,
00 

R$ 
8.000,00 

1.2 

Coordenador Administrativo Financeiro 
- Responsável pelo direcionamento 
do projeto, acompanhamento 
burocrático, pagamentos, análise de 
NFs emitidas e execução. (Periodo 
total de 30/07/2021 a 28/08/2021) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Semana 4 
R$ 

1.600,
00 

R$ 
6.400,00 

1.3 

Assistente de Produção - Profissional 
qualificado na área de pré produção, 
produção e pós produção do eventos; 
preparado para auxiliar a 
coordenação do evento e auxiliará as 
diligências pré e pós evento, sendo 2 
profissionais. (4 semanas x 2 
profissionais - periodo total de 
30/07/2021 a 28/08/2021) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Semana 8 

R$ 
866,5

0 

R$ 
6.932,00 

1.4 

Coordenador de Montagem - 
Profissional responsável por gerir 
todas as atividades inerentes a 
montagem e desmonstagem do 
evento atuação nos dias 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 
14 agosto de 2021. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 14 

R$ 
500,0

0 

R$ 
7.000,00 

1.5 

Produtor de Vídeo - Contratação de 
profissional capacitado para 
transissao ao vivo do evento. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Semana 2 R$ 
1.420,

00 

R$ 
2.840,00 

1.6 

Operador de Drive In - Profissional 
responsável por organizar filas de 
automóveis e acompanhar os 
automóveis para o devido 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

Diária 40 R$ 
200,0

0 

R$ 
8.000,00 



estacionamento. (10 operadores por 
dia) 

secult 

1.7 

Fotógrafo - Serviço fotografico para 
evento incluindo fotógrado, com 
tratamento de foto, será fotografado 
a montagem do evento (pré 
produção) e os dias de evento 
(produção). 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Serviço 2 
R$ 

3.600,
00 

R$ 
7.200,00 

1.8 

[CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS] - 
Mesas redonda com tampão medindo 
1,40m, com 10 cadeiras poly, cobertas 
por toalha tecido oxford pretas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

Serviço 80 
 R$           

59,99  
R$ 

4.799,20 

Sub-Total 
R$ 

51.171,20 

Meta 2 - Contratações Artísticas  

2.1 

Arte Finalista - Prestação de serviços 
de criação da arte gráfica das peças 
de divulgação online e física 
préviamente,  durante e 
posteriormente ao evento. (Periodo 
total de 30/07/2021 a 14/08/2021) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Semana 2 
R$ 

2.690,
00 

R$ 
5.380,00 

2.2 

[PALCO] -  [Palco concha, totalmente 
travado e aterrado, estruturado com 
1,60m de altura, 22m de frente, 18m de 
profundidade, rampa para acesso de 
cadeirantes na lateral, e duas escadas 
com corrimão sendo uma para lateral e 
outra no fundo do palco. Revestimento 
do piso com carpete novo na cor cinza e 
fechamento de frente e lateral do palco, 
de aproximadamente 30cm, em 
compensado naval pintado na cor preta. 
01 praticável de 3x3m para bateria e PA 
com 04 torres em estrutura BOX TRUSS 
com 2 m de frente por 3m de fundo, por 
8m de altura com capacidade de até 800 
Kg de carga cada, 2 torres em estrutura 
BOX TRUSS com 2 m de frente por 2m de 
fundo por 6m de altura com capacidade 
de até 600 Kg de carga cada. Com House 
Mix Estruturado em Q30 coberto com 
lona branca antichama medindo 3x3m, 
piso elevado em 50cm de altura com 
carpete novo na cor cinza. total= 5 diarias 
x 396m2=1980] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

DIÁRIA 5 

 R$   
24.90
0,00  

R$ 
124.500,0

0 

2.3 

[AlLAMBRAMENTO] - [grade, em 
módulo de 2,0 x 1,0 do tipo grade 
metálica tubular, fixado ao solo por  
tunulares com altura de 1,20m, 
fixação com braçadeiras de nylon, 
com acabamento em pintura 
metalizada ou zincada - montagem de 
baias - 520m²/dia x 5 dias] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

m²/dia 2600 
R$ 

4,08 
R$ 

10.608,00 



2.4 

[ILUMINAÇÃO] - [Iluminação 
pequeno porte para estrutura de 
octanorm onde funcionarão os 
camarins e backstage] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

DIÁRIA 5 
R$ 

376,2
5 

R$ 
1.881,25 

2.5 
[BOXTRUSS] - Estrutura de 
boxtrussQ30 para backdrop (3 
backdrops de 3m x 4m ) - 4 dias 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

m²/dia 144 
R$ 

28,00 
R$ 

4.032,00 

2.6 [BOXTRUSS] - Estrutura de boxtruss 
Q30 para suporte de telão do 
backstage (3m x 5m) - 5 dias  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

setur 

m²/dia 

75 

R$ 
28,00 R$ 

2.100,00 

Sub-Total 
R$ 

148.501,2
5 

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

3.1 

Intérprete de libras - Serviço 
especializado voltado à interpretação 
em Língua Brasileira de Sinais - Língua 
Portuguesa, por meio de Libras, para 
a língua oral e vice-versa, as 
atividades didático-pedagógicas e 
culturais desenvolvidas nesse evento. 
(04 profissionais)  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 12 

R$ 
500,0

0 

R$ 
6.000,00 

3.2 

Sonorização - Fornecimento, 
instalação e operação de sistema de 
sonorização de grande porte (01 dia 
de teste + 04 dias de evento) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 5 R$ 
5.000,

00 

R$ 
25.000,00 

3.3 

Iluminação de Eventos - Fornecimento, 
instalação e operação de sistema  de 
Iluminação Grande Porte (01 dia de 
teste + 04 dias de evento) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 5 R$ 
6.500,

00 

R$ 
32.500,00 

3.4 

Fechamento Cego - Fornecimento de 
locação e serviços de montagem, 
manutenção e desmontagem de 
Fechamento Cego de área, 
composição: estrutura de painéis 
metálicos formados em quadros de 
tubo retangular 50x30#18, revestidos 
em chapa de aço modelo GR4 #18, 
medindo 2,20m de comprimento e 
2,40m de altura, fixada ao solo por 
ponteiras metálicas e sustentada por 
braços tubulares travados com pinos 
metálicos de aço. Estrutura pintada 
em tinta do tipo esmalte sintético na 
cor alumínio ou zincada. (1200m 
lineares x 7 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Linear / 
Diária 

8400 

R$ 
10,00 

R$ 
84.000,00 



3.5 

Painel de LED - Para uso em ambiente 
exerno 99M² por dia de evento x 4 
dias 4 peças externas de 15m², 1 peça 
para o palco de 24m² e 1 peça para 
backstage de 15m² - 4 diárias, 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

396 R$ 
300,0

0 

R$ 
118.800,0

0 

3.6 

Grupo Gerador 180 KVA - Locação de 
grupo gerador singular de 180 kva, 
em estrutura com isolamento 
acústico com tanque integrado. (03 
unidades x 4 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 12 R$ 
1.300,

00 

R$ 
15.600,00 

3.7 

Banheiro Químico Standard - Para 
comodidade sanitária do público em 
geral. Em estrutura em formato de 
cabine de polipropileno ou material 
similar, com tanque de contenção de 
dejetos, porta, papeleira, assento 
com tampa, cano de respiro, 
masculinos e femininos. 06 (seis) por 
dia. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 204 

R$ 
175,0

0 

R$ 
35.700,00 

3.8 

Banheiro Químico PNE - Para 
comodidade sanitária do público 
portador de necessidades especiais, 
sendo uma unidade masculina e outra 
feminina. Em estrutura em formato 
de cabine de polipropileno ou 
material similar, com tanque de 
contenção de dejetos, corrimão, 
porta, papeleira, assento com tampa, 
cano de respiro, piso e rampa de 
acesso apropriado para cadeirantes 
sem nenhum ponto de retenção. 02 
(dois) por dia. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 12 

R$ 
170,0

0 

R$ 
2.040,00 

3.9 

Tenda 10x10mtrs - Fornecimento e 
instalação de estrutura de tenda 
piramidal tubular com cobertura em 
lona PVC. (20 tendas x 6 diárias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 120 R$ 
485,0

0 

R$ 
58.200,00 

3.10 

Octanorm - Fechamento em placas, 
paredes e painéis em chapas TS, com 
borracha para amortização de 
vibração, cor branco leitoso, 
estruturada com perfis de alumínio 
adonisado. (316,67m² x 5 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

1583,
35 

R$ 
51,00 

R$ 
80.750,85 

3.11 

Alambramento - Cercamento em grade 
tipo mudular, em módulos de 2,0 x 
1,0 do tipo grade metálica tubular, 
fixado ao solo por  tunulares com 
altura de 1,20m, fixação com 
braçadeiras de nylon, com 
acabamento em pintura metalizada 
ou zincada, destinada a montagem de 
baias. (1500m² x 4 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

6000 

R$ 
5,00 

R$ 
30.000,00 



3.12 

Box Truss Q30 - Fornecimento de 
locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
pórticos - composição: estrutura 
treliça em alumínio box truss Q30 
com cubos e sapatas - destinado a 
montagem de pórticos para fixação 
de sistema de sonorização, torres de 
Daley e PA 4 unid. Testeira para 
banheiro 35,80m² x 4 dias / 2 unid. 
empenas laterais 250m² x 4 dias / 2 
unid. Roll para banheiro de 134 m² x 4 
dias. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Linear / 
Diária 

3644,
8 

R$ 
17,00 

R$ 
61.961,60 

3.13 

Piso Para Stand - Fornecimento e 
instalação de piso acarpetado 
nivelado para stand, placas de 
1mx1m, 5 dias x 400². 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

2000 
R$ 

10,00 

R$ 
20.000,00 

3.14 

[Eletricista] - [mão de obra para 
montagem elétrica dos pontos de 
ilumunação da feira  nas áreas de 
alimentação, banheiros, stands, palco 
e backstage] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

seTUR 

SEMAN
A 

1 R$ 
1.700,

79 

R$ 
1.700,79 

Sub-Total 
R$ 

572.253,2
4 

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 

4.1 

Trio Grande Porte - Composição: 01 - 
Bateria Com Tom 12 E Tom 13, Surdo, 
Bumbo; 01 - Aplificador De Baico 
Ampeg Com Caixa Com Um Auto 
Falante De 15; 01 - Aplificador De 
Guitarra Marshall Com Dois Auto 
Falantes De 12; 01 Kit De Microfone 
Para Bateria Completo Linha Pg; 01 - 
Kit De Microfone Para Percissão 
Completo Com Seis; 02 - Microfones 
Sem Fio G2 E G3; 06 - Monitores Com 
Amplificadores E Cabos L.A.; 01 - 
Mesa De Som Digital Yamaha Ls9; 06 - 
Microfones Sm 58; 02 - Microfones 
Senheiser; 12 - Pedestais Tipo Girafa; 
04 - Garras Lp. Sistema de P.A. –
Frente: 08 - Sb 1000 Caixas Para 
Grave; 12 - Caixas Line; 24 - Drives 
Titanium. Fundo: 12 - Sb 1000 Caixas 
Para Grave; 12 - Caixas Line; 24 - 
Drives Titanium. Lado R Lado L: 12 - 
Caixas Ls Para Grave; 12 - Caixas Line 
Para Médio Grave; 12 – Drives 
Titanium. 01 – Gerador Estabilizado 
De Três Fazes De 220 Kva. (utilizado 
em 10 dias de divulgação 30, 31 de 
julho e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Diária 10 

R$ 
13.41
0,00 

R$ 
134.100,0

0 



de agosto) 

4.2 

Painel de LED Movel para Divulgação - 
Equipamento para uso externo painel 
movel sobre rodas de 4X2 metros 
total de 8 M² dia durante 06 
horas/dia por 9 diárias de 12horas, 
sendo 2 diarias de 06h por dia. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

108 
R$ 

350,0
0 

R$ 
37.800,00 

4.3 

Lonas para Empenas - Banner, 
impressão em lona vinílica 440g/m², 
4/4 cores, para painel com ilhoses e 
instalação. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Quadra

do / 
Diária 

192 
R$ 

47,35 

R$ 
9.091,20 

4.4 

Box Truss Q30 - Fornecimento de 
locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
pórticos - composição: estrutura 
treliça em alumínio box truss Q30 
com cubos e sapatas - destinado a 
montagem de pórticos de divulgação 
nas ruas para o evento, nas 
dimensões 6,80m x 2m x 10 totens x 7 
dias de divulgação. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos - 

secult 

Metro 
Linear / 
Diária 

952 

R$ 
17,00 

R$ 
16.184,00 

Sub-Total 
R$ 

197.175,2
0 

VALOR TOTAL>>> 
R$ 

969.100,8
9 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

[FEICOTUR - DRIVE IN 2021 - DIAS 05, 06, 07 E 08 
DE AGOSTO DE 2021]  

 
 

Memória de Cálculo - Termo de Fomento ou Acordo  



Ite
m 

Descrição Referência 

Unida
de de 
Medi

a 

Qtde 

Qt
d. 

Dia
s 

Valo
r 

Unit
ário 

 Valor 
Total  

 

Meta 1 - Pré-produção / Produção [Contrataçção de empresas para a montagem e desmontagem 
de toda estrutura do evento] 

 

1.7 

[CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS] - 
Mesas redonda com tampão medindo 
1,40m, com 10 cadeiras poly, cobertas 
por toalha tecido oxford pretas 

[pesquisa de 
mercado: 

Fenix Estúdios 
e Produtora 

Eireli] 

[unidad
es] 

20 4 
 R$                 

59,99  
 R$                         

4.799,20  
 

   

Meta 2 - Contrataçõe de empresa paraa o fornecimento de  

2.1 

[PALCO] -  [Palco concha, totalmente travado 
e aterrado, estruturado com 1,60m de 
altura, 22m de frente, 18m de profundidade, 
rampa para acesso de cadeirantes na lateral, 
e duas escadas com corrimão sendo uma 
para lateral e outra no fundo do palco. 
Revestimento do piso com carpete novo na 
cor cinza e fechamento de frente e lateral do 
palco, de aproximadamente 30cm, em 
compensado naval pintado na cor preta.  , . 
Com House Mix Estruturado em Q30 coberto 
com lona branca antichama medindo 3x3m, 
piso elevado em 50cm de altura com carpete 
novo na cor cinza. total= 5 diarias x 
396m2=1980] 

[pesquisa de 
mercado: 

Fenix Estúdios 
e Produtora 

Eireli] 

DIÁRIA 1 5 
 R$          

24.900
,00  

 R$                      
124.500,00  

 

2.2 01 praticável de 3x3m para bateria              

2.3 

 PA com 04 torres em estrutura BOX TRUSS 
com 2 m de frente por 3m de fundo, por 8m 
de altura com capacidade de até 800 Kg de 
carga cada 

             

2.4 
 2 torres em estrutura BOX TRUSS com 2 m 
de frente por 2m de fundo por 6m de altura 
com capacidade de até 600 Kg de carga cada 

             

2 

[PALCO] -  [Palco concha, totalmente travado 
e aterrado, estruturado com 1,60m de 
altura, 22m de frente, 18m de profundidade, 
rampa para acesso de cadeirantes na lateral, 
e duas escadas com corrimão sendo uma 
para lateral e outra no fundo do palco. 
Revestimento do piso com carpete novo na 
cor cinza e fechamento de frente e lateral do 
palco, de aproximadamente 30cm, em 
compensado naval pintado na cor preta.  01 
praticável de 3x3m para bateria, PA com 04 
torres em estrutura BOX TRUSS com 2 m de 
frente por 3m de fundo, por 8m de altura 
com capacidade de até 800 Kg de carga cada,  
2 torres em estrutura BOX TRUSS com 2 m 
de frente por 2m de fundo por 6m de altura 
com capacidade de até 600 Kg de carga cada.  
Com House Mix Estruturado em Q30 coberto 
com lona branca antichama medindo 3x3m, 
piso elevado em 50cm de altura com carpete 
novo na cor cinza. 

             



2.2 

[Alambramento] - [grade, em 
módulo de 2,0 x 1,0 do tipo grade 
metálica tubular, fixado ao solo por  
tunulares com altura de 1,20m, 
fixação com braçadeiras de nylon, 
com acabamento em pintura 
metalizada ou zincada - montagem 
de baias - 520m²/dia x 5 dias] 

[pesquisa de 
mercado: 
SALICNET; 
Produto: 

Festa 
popular] 

m²/dia 520 5,00 
R$ 

4,08 
 R$              
10.608,00  

 

2.3 
[BOXTRUSS] - Estrutura de boxtruss 
para backdrop (3 backdrop de 3m x 
4m) 

[pesquisa de 
mercado: 

Fenix Estúdios 
e Produtora 

Eireli] 

m²/dia 36 4,00 
R$ 

28,00 
 R$                
4.032,00  

 

2.4 
[BOXTRUSS] - Estrutura de boxtruss 
para suporte de telão do backstage 
(3m x 5m) 

[pesquisa de 
mercado: 

Fenix Estúdios 
e Produtora 

Eireli] 

m²/dia 15 5,00 
R$ 

28,00 
 R$                
2.100,00  

 

2.5 

[ILUMINAÇÃO] - [Iluminação 
pequeno porte para estrutura de 
octanorm onde funcionarão os 
camarins e backstage] 

[pesquisa de 
mercado: 

Pregão 
eletrônico 
22/2020 - 
Secretaria 

de Estado de 
Economia do 
DF item 42] 

DIÁRIA 1 5,00 
R$ 

376,2
5 

 R$                
1.881,25  

 

Meta 3 - Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de:  

3.1 

[Eletricista] - [mão de obra para 
montagem elétrica dos pontos de 
ilumunação da feira  nas áreas de 
alimentação, banheiros, stands, palco 
e backstage] 

[pesquisa de 
mercado: 

tabela FGV + 
atualiz. 
INPC] 

SEMA
NA 

1 7 
 R$      

1.700
,79  

 R$                
1.700,79  

 

   

TOTAL>>> 
 R$            

149.621,2
4  

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Termo de Fomento (MROSC) N.º 26/2021  R$ 819.479,65 

2  Termo de Fomento (MROSC)  R$ 149.621,24 

Total R$ 969.100,89 

 6. DECLARAÇÕES 

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de não 

haver encargos trabalhistas). 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

 Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 

recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto 

em análise. 



Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de 

dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento 

de encargo. 

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, 

esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 

temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e 

encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão 

de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

Atenciosamente, 

Brasília-DF, 02 de agosto de 2021 

  
Maria Aparecida de Sousa Araújo Serralha 

Presidente 

CPF 584.861.511-04   
 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do Esporte, 

Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora 

ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração 

pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 

orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 

 

Brasília,02/08/2021 

  

 
Nome do Presidente 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF,02/08/2021 

 
   ASSINATURA 

  


