
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS 

CNPJ: 03.604.725/0001-87 

Endereço: Quadra 04, conjunto C, Chácara 27 

Cidade: Brasília Bairro: Varjão UF: DF CEP: 71.540-400 

Telefone (DDD): (61) 33810829   Telefone (DDD): 

E-mail da OSC:  palcoemcena@gmail.com Site da OSC: instagram.com/palcocultura 

Representante Legal (Dirigente): Francisco Pessanha Filho 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 033.197.251-49 RG/Órgão Expedidor: 150522 – SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: QE 30 CONJUNTO O CASA 31 – GUARÁ 2 – DF – CEP: 71.065-15  

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Thiago Alvarenga Fanis 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2130090 SSP DF CPF: 002.017.351-21 

Telefone (DDD): 61 981161864 Telefone (DDD): 

Email do Responsável: thiago.fanis@gmail.com 

  



 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto:  UNIÃO UNDERGROUND 

Valor do Projeto: R$ 260.000,00 

Local de realização: Ambiente Virtual 

Período de Execução: 6 meses – de 22/11/2021 a 22/05/2022  Início: 22/11/2021 Término: 22/05/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização ( X  )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização (   )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 

ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ (extenso): Duzentos e Sessenta Mil Reais 

Previsão de Atendimento: Público em Geral  

Previsão de público direto:   32.000 (trinta e duas mil) pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto:    100.000 (cem mil) pessoas 

  

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

A associação sem fins lucrativos PALCO – COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS surgiu em 29 de 

julho de 1987 com o intuito de desenvolver, estimular e apoiar as diversas formas de expressão artística, 

cultural e folclórica; valorizar e difundir manifestações culturais e seus respectivos criadores; participar, 

incentivar movimentos e atividades comunitárias e minoritárias de preservação social, cultural e ambiental;  

Nesses mais de 30 anos de atividades a entidade passou a incluir em suas atividades a promoção de eventos 

relacionados a cultura do esporte e lazer trazendo esses como princípios básicos para a melhoria da qualidade 

de vida. A Palco - Comparsaria Primeira De Talentos foi fundada em 1987 pelo artista, diretor e dramaturgo, 

Robson Graia, com intuito de atender à sociedade em geral com a realização de projetos socioeducativos, 

culturais, esportivos, ambientais, e programas voltados à saúde da juventude negra, LGBT e periférica. 



Seguem algumas de nossas ações: 

Palco em Cena – Vivências Pretas e Periféricas; descentralizar é a Ordem! 

Palco em Cena – Mesa Quadrada - Espaços Públicos 

Palco em Cena Oficina de Produção de Eventos Culturais 

Palco em Cena na Semana da consciência Negra; 

Palco em Cena com a NaBase Skate Escola 

Palco em Cena – Batalha do Conhecimento 

Palco em Cena para a população LGBT 

Sua sede localizada na Região Administrativa Varjão do Torto em Brasília/DF, possui em suas 

dependências, 01 Biblioteca/Museu - acervo Robson Graia - in memoriam , 02 banheiros, 01 tenda 

Multicultural, 01 área de passeio ecológico e 01 Escola de Skate, que atendem semanalmente a comunidade 

com atividades gratuitas. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Produzir e divulgar 16 edições do programa cultural UNIÃO UNDERGROUND a ser exibido nas redes 

sociais do projeto (Facebook e Instagram) e no seu canal na plataforma de streaming de vídeos (Youtube). As 

exibições inéditas serão realizadas semanalmente durante 16 semanas e todo conteúdo ficará disponível 

online para acesso após o lançamento do programa.  

O projeto é uma iniciativa alinhada com o Plano de Turismo Criativo do DF, visando consolidar Brasília 

como um dos principais roteiros criativos no Brasil, no âmbito da economia criativa e da divulgação da 

cultura local. 

No programa serão abordados temas ligados a Cultura Underground, Economia Criativa, Artesanato e a 

promoção de Brasília como destino voltado ao turismo cultural. 

O programa será um espaço estratégico de fortalecimento ao turismo, pois irá atrair atenção bem como 

projetar o Distrito Federal através da divulgação da cultura local. Em cada edição do projeto será apresentado 

um quadro, com um tema que aprofunde Brasília como destino turístico. 

 

Histórico da Iniciativa 

 



Após o sucesso das três primeiras edições do evento “União Underground”, realizado na Região 

Administrativa da Candangolândia, a produção, diante desse cenário pandêmico incerto, viu a possibilidade 

de criação de conteúdo Cultural para redes sociais e Youtube a oportunidade de continuidade do projeto, 

informando o grande público de novidades desse meio, divulgando os artistas e criando espaços de debate no 

que cerne cultura x cena underground local.  

Dessa forma, por meio de programa gravado, a sua proposta continuaria mantida na busca de fortalecer a 

cena alternativa da cidade, promovendo o intercâmbio entre artistas locais e também de outros estados, além 

de oportunizar a formação de plateia para esses artistas. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado com a iniciativa é a celebração à cultura underground como um 

todo, que tem recebido merecido destaque nos últimos anos, por meio de eventos com eixos temáticos da 

economia criativa que permeiam cultura e tatuagem, bike riders, motoclubes, etc, contando com artistas de 

qualidade admirável, entretanto, que ainda não receberam a devida atenção do mainstream. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Produzir e divulgar 16 edições do programa UNIÃO UNDERGROUND a ser exibido nas redes sociais do 

projeto (Facebook e Instagram) e no seu canal na plataforma de streaming de vídeos (Youtube). As exibições 

inéditas serão realizadas semanalmente durante 16 semanas e todo conteúdo ficará disponível online para 

acesso após o lançamento do programa.  No programa serão abordados temas ligados a Cultura 

Underground, Economia Criativa, Artesanato e a promoção de Brasília como destino voltado ao turismo 

cultural. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A Cultura Underground está relacionada a todas as formas de expressão através ligadas à economia criativa, 

principalmente pela cultura urbana contemporânea, em um ambiente que geralmente não possui espaço de 

divulgação das suas atividades na grande mídia. 

Iniciativas de realização, valorização e apoio destas atividades são mais do que oportunas pois sabe-se que 

quanto mais rico e diversos o conteúdo cultural de uma sociedade, maiores as suas possibilidades de 

desenvolvimento.  

A força destas manifestações permite sua preservação, documentação e difusão, podendo representar uma 

excelente alternativa de inclusão produtiva, seja pelas oportunidades de criação de emprego e renda, seja pela 

ampliação do acesso e da ampliação destas atividades.  

Assim, a proposta de realização de um programa sobre referências da cena underground da cidade, articula-

se ao objetivo do reconhecimento e valorização do momento atual de Brasília como parte do processo de 

formação da identidade entre diferentes grupos sociais.  



Outro ponto importante que incentivou o projeto foi a inexistência de uma plataforma de comunicação que 

tenha como foco somente este recorte e que divulgue de forma democrática as propostas e ideias dessas 

ações. 

Dessa maneira, o projeto objetiva fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica relacionados ao segmento 

de Turismo e Economia Criativa no Distrito Federal e através da valorização da diversidade regional 

incentivar a cadeia produtiva e o turismo cultural na região. 

O Distrito Federal possui uma diversidade cultural provinda da história de sua construção e formação. Sua 

identidade se consolida como resultado dessa mistura de influências de outros estados e dos brasilienses que 

nasceram e cresceram na cidade. 

Ao realizar este programa, temos em vista que essas informações poderão servir como fonte documental 

apresentando uma perspectiva desse movimento no Distrito Federal. 

O projeto é uma iniciativa alinhada com o Plano de Turismo Criativo do DF, visando consolidar Brasília 

como um dos principais roteiros criativos no Brasil, no âmbito da economia criativa e da divulgação da 

cultura local. 

As atividades propostas, alinham-se com os segmentos prioritários do Plano de Turismo Criativo do DF que 

tem por missão promover Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, como destino turístico reconhecida 

pela excelência na qualidade de vida e pelos diferenciais associados à sua arquitetura moderna, diversidade 

cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade. 

Além disto o projeto prevê ainda a divulgação do Artesanato Local e a contratação de Prestadores de 

Serviços que atuam na cadeia produtiva do turismo como: Trabalhadores de empresas fornecedoras de 

equipamentos e mão de obra para eventos como: empresas de som, luz, transmissão, estruturas etc. 

 

ADERÊNCIA DO PROJETO À POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  

(Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012) 

O projeto é uma ação capaz de oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, com alcance social e 

concorre para o desenvolvimento da economia criativa e do Turismo. 

Tomando por um lado o Turismo como aglutinador da Economia Criativa e por outro os profissionais dessa 

cadeia produtiva, o projeto adere à Política de Turismo do Distrito Federal numa perspectiva multidisciplinar 

e como ação estruturante que concorre para o desenvolvimento da Economia Criativa e do Turismo, tomando 

por base a Lei  4.883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a Política de Turismo do Distrito Federal:  

Art. 3º: 

I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social, eficiência econômica, diversidade 

cultural, proteção e conservação do meio ambiente; 



II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população da 

RIDE; 

III – mobilização, por meio da articulação de atores locais e da sociedade civil organizada no processo de 

desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente multidisciplinar, 

caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o influenciam; 

VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com enfoque na vocação de Brasília para o turismo 

cultural, cívico e arquitetônico; 

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda oriundos da 

atividade turística; 

IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação; 

X – competitividade, por meio de diversificação e especialização da oferta disponibilizada, de modo a 

atender à segmentação da demanda estabelecida no mercado turístico, e por meio da qualidade dos produtos; 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Estando longe de conseguirmos visualizar a evolução real do coronavírus no Brasil e, sabendo que as 

atividades que geram aglomerações de pessoas serão, de forma acertada, as últimas a retornarem à 

normalidade, deixa evidente que o objeto e as metas do projeto em questão se mostram ainda mais urgentes 

em tempos de pandemia, quando se faz necessário o exercício de redução dos impactos sociais e econômicos 

na cadeia produtiva da economia criativa.  

Trabalhadores deste segmento neste momento vivem desafios complexos em busca de saúde física e mental, 

em função das incertezas em relação ao futuro e do agravamento de sua situação financeira. É necessário que 

sejam desenvolvidos projetos que possam gerar renda e dar espaço para a difusão de seus trabalhos. 

 

A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ON-LINE: 

• Amplia a participação de pessoas; 



• Torna-se importante elemento para divulgar a cultura local e consolidar Brasília como um dos 

principais roteiros criativos no Brasil no âmbito da economia criativa. 

• As ações serão transmitidas inicialmente pelos canais de comunicação do Projeto e ficarão à 

disposição e serão divulgadas em todas as redes sociais do projeto (instagram, youtube, facebook, etc) 

ampliando a divulgação e fruição do produto resultante do projeto; 

• Percebe-se que meios de divulgação físicos tradicionais como panfletos, cartazes, outdoor não 

alcançam mais as pessoas, principalmente o público jovem. Ações de marketing digital, social midia, 

facebook/instagram adds se mostram muito mais efetivos. Os gastos serão repassados mais à profissionais e 

não à materiais, o que movimenta mais a cadeia produtiva e injeta diretamente maior circulação monetária; 

COMUNICAÇÃO 

A estratégia de comunicação passa por contratação de assessoria de imprensa, gerenciamento de marketing 

digital e redes sociais.  

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do projeto. A 

comunicação do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações online através da 

manutenção de perfis e comunicação específica para as redes sociais. Além disto a Assessoria de Imprensa 

irá disparar releases e efetuar contatos com a imprensa para garantir mídia espontânea em Jornal Impresso, 

Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs e outros meios de Comunicação durante o Período de execução do 

projeto. As fotos e depoimentos em vídeo publicados durante as gravações também serão utilizadas como 

estratégias de divulgação do projeto. 

Toda a realização do projeto se dará em ambiente virtual. 

Embora ainda haja muitos desafios para que a população brasileira tenha letramento digital e acesso de 

qualidade à internet, jovens estão cada vez mais conectados e preocupados em fortalecer projetos, ações e 

empreendimentos que tenham valores agregados. O programa possibilita a ampliação de público e de 

intercâmbios - esta tem sido uma experiência demonstrada pela maior parte dos e das realizadoras e 

realizadores, no mundo todo. Por isso é uma tendência cada vez mais forte que esse formato digital tenha 

vindo para ficar, como forma de corresponder a uma nova demanda de mercado e de perfil de público. 

 

 

 



2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Parlamentar: CLAUDIO ABRANTES 

Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0179 

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$260.000,00 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 

Produzir e divulgar 16 edições do programa cultural UNIÃO UNDERGROUND. No programa serão 

abordados temas ligados a Cultura Underground, Economia Criativa, Artesanato e a promoção de Brasília 

como destino voltado ao turismo cultural. 

 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover a divulgação e contratação de profissionais dos setores da economia criativa 

• Fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica na área voltado ao suporte ao segmento de Turismo 

e Economia Criativa no Distrito Federal; 

• Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região; 

• Consolidar o programa como importante ator do contexto criativo e cultural do DF. 

 

Além de: 

 

• Estimular o Turismo no Distrito Federal; 

• Defender e valorizar do patrimônio do Distrito Federal; 

• Promover e difundir mão de obra local; 

• Valorização da diversidade regional;  

  

2.6 METAS 

 



2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

Na execução do projeto, como indicadores de avaliação, estão estabelecidas as seguintes metas: 

Meta 1 – CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

Etapa 1.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Coordenação Geral, Coordenação de Produção, Coordenador 

Administrativo, Produtor Executivo 

ICM 100% 

Meta 2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

Etapa 2.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Designer, Assessoria de Imprensa, Gerente de Redes Sociais, 

Fotografo, Mídia de Internet e Interprete de Libras 

ICM 100% 

Meta 3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO  E 

TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES 

Etapa 3.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Sonorização, Iluminação, Técnico de Som 1, Técnico de Som 2 ,  

Operador de câmera 1 para registro das apresentações artísticas, Operador de câmera 2 para registro das 

apresentação da artística, Aluguel de câmera digital 1 para gravação em formato FHD das apresentações, 

Aluguel de câmera digital 2 para gravação em formato FHD das apresentações, Diretor de imagem, Cenógrafo, 

Edição de Vídeo, Operador de mesa de corte - Serviço de operação de transmissão das atividades. 

Meta 4 – CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA 

Etapa 5.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  Artistas e Palestrantes que se apresentarão nas atividades do 

projeto. 

METAS ESPECÍFICAS 

REALIZAÇÃO DE 12 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (ICM 100%)  



REALIZAÇÃO DE 05 PALESTRAS TEMÁTICAS (ICM 100%)  

 

2.6.2 OUTRAS METAS 

• Alcance de 30.000 pessoas na página do projeto nas redes sociais; 

• Atrair, pelo menos, 2000 visualizações por edição do programa; 

• Realizar 13 apresentações musicais ao longo do projeto; 

• Realizar 6 palestras de temáticas distintas ao longo do projeto; 

• Realizar, pelo menos, 5 entrevistas/roda de conversa; 

• Geração de mais de 50 empregos diretos e indiretos com a iniciativa; 

• Alcance de cerca de 100.000 conhecedores do projeto, por meio de mídia espontânea, redes sociais, 

Canais de visualização de vídeos (youtube);  

• Contatar profissionais envolvidos para realização das gravações do programa; 

• Contratar fornecedores para as gravações; 

• Preparar material de divulgação da iniciativa; 

• Realizar reuniões para alinhamento de ideias da equipe de produção (briefings); 

• Divulgar trabalhos autorais produzidos na capital federal; 

• Divulgar a música independente popular brasileira; 

• Fortalecer a economia criativa da cidade por meio da divulgação do trabalho nas redes sociais; 

• Gerar formação de plateia para artistas locais; 

• Promover a fruição de um produto à comunidade de todo DF; 

• Oportunizar o trabalho de profissionais de diferentes áreas referentes a produção de conteudo da 

capital federal; 

• Fomentar a cadeia produtiva de produção de audiovisual em Brasília; 

• Promover o intercâmbio entre artistas; 

• Possibilitar acesso estruturado aos portadores de deficiência física; 

• Despertar para formas de consumo da produção local, apresentando ao grande público os artistas e 

seus produtos. 

• Promover o entretenimento acessível à comunidade;  



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas 
Indicadores de 

Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO 

DE EQUIPE DE PRODUÇÃO 

/ GESTÃO 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções. 

 

Planejamento das atividades 

Organização de entregáveis e 

sistematização de relatórios 

Controle Orçamentário 

 

Relatório de cada profissional das 

suas ações 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Prestação de contas do projeto 

Meta 2 - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO E 

SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

Contratação dos serviços para o 

desenvolvimento de suas 

funções 

Desenvolvimento de ações de 

comunicação 

Relatório de cada profissional das 

suas ações 

Registro das Atividades de 

Divulgação 

Registro da identidade visual 

 

Visibilidade na mídia 

 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA 

REGISTRO, CAPTAÇÃO, 

EDIÇÃO E TRANSMISSÃO 

DAS ATIVIDADES 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções 

 

Atividades realizadas 

Vídeos gravados e editados 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO 

DE ATRAÇÕES PARA 

APRESENTAÇÃO 

Contratação dos profissionais 

para o desenvolvimento de suas 

funções 

Apresentações e palestras 

realizadas 

Programas transmitidos 

  



2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

GRAVAÇÃO DO CONTEUDO DOS PROGRAMAS 

O projeto é uma iniciativa alinhada com o Plano de Turismo Criativo do DF, visando consolidar Brasília 

como um dos principais roteiros criativos no Brasil, no âmbito da economia criativa e da divulgação da 

cultura local. 

No programa serão abordados temas ligados a Cultura Underground, Economia Criativa, Artesanato e a 

promoção de Brasília como destino voltado ao turismo cultural. 

O programa será um espaço estratégico de fortalecimento ao turismo, pois irá atrair atenção bem como 

projetar o Distrito Federal através da divulgação da cultura local. Em cada edição do projeto será apresentado 

um quadro, com um tema que aprofunde Brasília como destino turístico. 

O conteúdo dos programas será gravado seguindo todos os protocolos de segurança de combate a pandemia. 

Ao todo, serão 16 programas no total. Dessa forma, esperamos atender ao menos 2000 pessoas por programa.  

Escolha das atrações 

A seleção da programação será definida pela Equipe de Produção do Programa. A análise do perfil dos 

artistas e convidados levará em consideração questões mercadológicas, perfil dos profissionais, ligação com 

o tema proposto. 

Democratização do acesso 

O projeto será um espaço que visa democratizar o acesso da comunidade à arte e à cultura por meio das redes 

sociais e plataformas de vídeo por streaming gratuitas.  

Acessibilidade 

O programa UNIÃO UNDERGROUND terá como medida de acessibilidade intérprete de libras em tempo 

real promovendo o acesso de pessoas com deficiência às atividades do projeto. 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 Os resultados esperados com a realização das atividades do projeto são: 



• Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região através das apresentações artísticas e conteúdo 

qualificado para o grande público; 

• Desenvolvimento social e econômico de Brasília  

• Geração de mais de 50 empregos diretos e 120 empregos indiretos; 

• Realização de atividades e apresentações para aproximadamente 32.000 pessoas; 

• Ocupação qualificada na mídia alternativa e na mídia formal promovendo a divulgação para alcance 

de 100.000 mil pessoas. 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

 
Pré-produção (22/11/2021 a 10/12/2021) 

 

• Definição e contratação de equipe de trabalho, dos serviços e dos fornecedores; 

• Planejamento das ações; 

• Criação da identidade visual; 

• Reunião geral de produção, estruturação da proposta encaminhada à realidade atual, bem como adaptação 

aos cronogramas de execução física e financeira; 

• Contato e Contratação de artistas; 

• Planejamento da estratégia de execução e comunicação; 

• Divulgação do projeto na grande mídia e redes sociais. 

• Reunião de produção artística; 

• Elaboração de modelos de relatórios a serem produzidos para avaliação e mensuração 

dos resultados do projeto. 

 

Produção (11/12/2021 a 22/04/2022) 

 

• Montagem e desmontagem das estruturas; 

• Realização da divulgação em mídia tradicional; 

• Realização da divulgação em Rede Sociais; 

• Gravação do conteúdo dos programas; 

• Realização das apresentações musicais, entrevistas e mesas redondas; 

• Realização de todo processo de edição e tratamento de imagem do programa; 

• Disponibilização do conteúdo nas redes sociais e no Youtube; 

• Impulsionamento das postagens nas redes sociais; 

• Registro das atividades para comprovação e documentação; 

 

Pós-produção (22/04/2022 a 22/05/2022) 

 

• Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto, por meio da análise dos gráficos de 

desempenho das redes sociais; 

• Elaboração do relatório de execução e relatório financeiro, com a juntada de documentação comprobatória 

tanto da atividade realizada como documentos fiscais, além do recebimento do clipping de imprensa; 

• Entrega da prestação de contas final. 

 

Lançamento dos programas Data 

Programa 01 06/01/2022 

Programa 02 13/01/2022 

Programa 03 20/01/2022 

Programa 04 27/01/2022 



Programa 05 03/02/2022 

Programa 06 10/02/2022 

Programa 07 17/02/2022 

Programa 08 24/02/2022 

Programa 09 03/03/2022 

Programa 10 10/03/2022 

Programa 11 17/03/2022 

Programa 12 24/03/2022 

Programa 13 31/03/2022 

Programa 14 07/04/2022 

Programa 15 14/04/2022 

Programa 16 21/04/2022 

  

 2.11 CONTRAPARTIDAS 

1) Executar durante todos os programas do projeto um quadro, um tema que aprofunde Brasília como destino 

turístico. Para a promoção do Turismo e da Economia Criativa tendo como base as potencialidades turísticas 

do Distrito Federal; 

2) Inserir a Logomarca SETUR nos vídeos oficiais do projeto, a serem disponibilizados no Youtube; 

3) Impulsionar o projeto nas Redes Sociais para divulgar a iniciativa e promover o Destino Brasília; 

4) Criação de 1 postagem exclusiva para divulgação do apoio da SETUR; 

5) Utilizar a #seturdf todas as postanges em feed (Instagram e Facebook) que façam alusão ao projeto. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 
Contratação de equipe de 

produção / gestão 
R$ 78.000,00 22/11/2021 22/05/2022 

Meta 2 2.1 

Contratação de serviços de 

comunicação e serviços 

especializados 

R$ 36.000,00 22/11/2021 22/05/2022 

Meta 3 3.1 

Contratação de serviços para 

registro, captação, edição e 

transmissão das atividades 

R$ 116.100,00 11/12/2021 22/04/2022 

Meta 4 4.1 
Contratação de atrações e 

palestrantes para apresentação 
R$ 29.900,00 11/12/2021 22/04/2022 

  



4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Contratação de equipe de produção / gestão Novembro / 2021 

Meta 2 2.1 
Contratação de serviços de comunicação e serviços 

especializados 
Novembro / 2021 

Meta 3 3.1 
Contratação de serviços para registro, captação, edição e 

transmissão das atividades 
Dezembro / 2021 

Meta 4 4.1 Contratação de atrações e palestrantes para apresentação Dezembro / 2021 

  

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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Financiado por: 
Unidade 

de Media 
Qtde 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral -  

Profissional responsável pela 

Coordenação geral de todas as 

equipes do projeto; 

Coordenação Geral de 

cumprimento do objeto, metas, 

objetivos e desdobramentos 

esperados. Pelo periodo de 20 

semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos Públicos 
Semana 22 

R$ 

1.200,00 
R$ 

26.400,00 

1.2 

Coordenação de Produção -  

Profissional responsável pelo 

planejamento da produção e 

pós-produção do evento. 

Acompanha toda a execução, 

formaliza propostas, realiza 

follow-up dos fechamentos dos 

projetos e avalia resultados, 

para assegurar satisfação do 

público e manutenção do 

padrão de qualidade. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos Públicos 
Semana 20 

R$ 

1.000,00 
R$ 

20.000,00 



1.3 

Coordenador Administrativo 

- Profissional responsável pela 

administração burocrática e 

financeira, devendo 

acompanhar a formalização de 

todas as contratações, 

conferência dos produtos 

entregues e coordenação da 

elaboração e entrega da 

prestação de contas. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos Públicos 
Semana 20 R$ 750,00 

R$ 

15.000,00 

1.4 

Produtor Executivo - 

Contratação de profissional 

responsável por acompanhar 

todo o trabalho a ser executado 

de acordo com os planos de 

trabalhos aprovados. Função 

principal de controlar todos os 

aspectos da produção dos 

conteúdos, desde o 

desenvolvimento de sua ideia 

original e da contratação dos 

profissionais e artistas até a 

supervisão das produções e a 

checagem dos fatos. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos Públicos 
Semana 20 R$ 830,00 

R$ 

16.600,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

78.000,00 

Meta 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

2.1 

Designer - Profissional 

responsável pela identidade 

visual do projeto e pelas 

peças que serão 

desenvolvidas para as 

postagens nas redes sociais. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 2 
R$ 

3.000,00 
R$ 

6.000,00 

2.2 

Assessoria de Imprensa - 

Profissional responsável 

pelo contato com a imprensa 

e elaboração de release, para 

divulgação das atividades do 

projeto em todos os meios 

de comunicação. Período de 

contratação de 3 meses 

incluindo o período para 

elaboração de relatório de 

imprensa e clipping com o 

resultado da assessoria de 

imprensa. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 3 
R$ 

2.200,00 
R$ 

6.600,00 



2.3 

Gerente de Redes Sociais - 

Profissional responsável 

pela gestão das redes sociais 

desde o processo de 

planejamento e organização 

da informação por meio 

processo de análise, 

definição de estratégia e 

linguagem, administração, 

produção de conteúdo, 

monitoramento e o 

relacionamento diário e 

ativo com o público da 

marca em coerência com a 

identidade. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 3 
R$ 

2.500,00 
R$ 

7.500,00 

2.4 

Fotografo – Profissional 

responsável pelo registro 

fotográfico de todas as 

atividades do projeto 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 15 R$ 300,00 
R$ 

4.500,00 

2.5 

Mídia de Internet - 

Newsletter  Investimento em 

email marketing, facebook, 

instagram e google ads. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Mês 3 
R$ 

2.200,00 
R$ 

6.600,00 

2.6 

Interprete de Libras- 

Intérprete de libras  - 

Responsável pela 

comunicação em libras 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 300,00 
R$ 

4.800,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

36.000,00 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO  E 

TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES 



3.1 

Sonorização de pequeno 

porte para realização das 

gravações 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 
R$ 

1.350,00 
R$ 

21.600,00 

3.2 

Iluminação de pequeno 

porte para realização das 

gravações 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 
R$ 

1.200,00 
R$ 

19.200,00 

3.3 

Técnico de Som 1 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 252,00 
R$ 

4.032,00 

3.4 

Técnico de Som 2 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 252,00 
R$ 

4.032,00 

3.5 

Operador de câmera 1 para 

registro das atividades / dia 

de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 400,00 
R$ 

6.400,00 

3.6 

Operador de câmera 2 para 

registro das atividades / dia 

de gravação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 400,00 
R$ 

6.400,00 



3.7 

Aluguel de câmera digital 1 

para gravação em formato 

FHD das atividades 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 500,00 
R$ 

8.000,00 

3.8 

Aluguel de câmera digital 2 

para gravação em formato 

FHD das atividades 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diária 16 R$ 500,00 
R$ 

8.000,00 

3.9 

Diretor de imagem - 

Trabalho de consultoria de 

imagens,  direção das 

gravações. Responsável 

técnico pelo planejamento e 

gerenciamento dos espaços 

físicos, equipamentos de 

áudio, vídeo, equipamentos 

durante as gravações e 

transmissões. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 16 R$ 600,00 
R$ 

9.600,00 

3.10 

Cenógrafo - Contratação de 

Serviço para concepção 

artísitca, design e produção 

de cenografia que irá 

compor o ambiente de 

gravação. Neste serviço 

também se inclui custos com 

materiais para a plena 

execução da Cenografia. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Semana 16 R$ 514,75 
R$ 

8.236,00 

3.11 

Edição de Video - 

Contratação de serviço para 

edição do material gravado e 

produção dos videos a serem 

transmitidos. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Serviço 1 
R$ 

15.000,00 
R$ 

15.000,00 



3.12 

Operador de mesa de corte - 

Serviço de operação de 

transmissão. 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Diaria 16 R$ 350,00 
R$ 

5.600,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

116.100,00 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES  E PALESTRANTES 

4.1 

Atração Faixa 1 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

03 Integrantes x 

apresentação  

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 3 
R$          

3.500,00 

R$                     

10.500,00 

4.2 

Atração Faixa 2 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

02 Integrantes x 

apresentação 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 4 
R$          

2.300,00 

R$                       

9.200,00 

4.3 

Atração Faixa 3 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

01 Integrante x apresentação  

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 6 
R$          

1.200,00 

R$                       

7.200,00 

4.4 Palestrante Convidado 

Emenda 

Parlamentar - 

Recursos 

Públicos 

Cachê 6 
R$             

500,00 

R$                       

3.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

29.900,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 260.000,00 

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 



Item Descrição Financiado por: 
Unidade 

de Media 
Qtde 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Meta 1 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral -  

Profissional responsável pela 

Coordenação geral de todas as 

equipes do projeto; 

Coordenação Geral de 

cumprimento do objeto, metas, 

objetivos e desdobramentos 

esperados. Pelo periodo de 20 

semanas. 

Cod. 44 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV 
Semana 22 

R$ 

1.200,00 
R$ 

26.400,00 

1.2 

Coordenação de Produção -  

Profissional responsável pelo 

planejamento da produção e 

pós-produção do evento. 

Acompanha toda a execução, 

formaliza propostas, realiza 

follow-up dos fechamentos dos 

projetos e avalia resultados, 

para assegurar satisfação do 

público e manutenção do 

padrão de qualidade. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Cod. 42 (mão de 

obra)  - Tabela 

FGV 
Semana 20 

R$ 

1.000,00 
R$ 

20.000,00 

1.3 

Coordenador Administrativo 

- Profissional responsável pela 

administração burocrática e 

financeira, devendo 

acompanhar a formalização de 

todas as contratações, 

conferência dos produtos 

entregues e coordenação da 

elaboração e entrega da 

prestação de contas. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Cod. 42 (mão de 

obra)  - Tabela 

FGV 
Semana 20 R$ 750,00 

R$ 

15.000,00 

1.4 

Produtor Executivo - 

Contratação de profissional 

responsável por acompanhar 

todo o trabalho a ser executado 

de acordo com os planos de 

trabalhos aprovados. Função 

principal de controlar todos os 

aspectos da produção dos 

conteúdos, desde o 

desenvolvimento de sua ideia 

original e da contratação dos 

profissionais e artistas até a 

supervisão das produções e a 

checagem dos fatos. Pelo 

periodo de 20 semanas. 

Cod. 109 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV 
Semana 20 R$ 830,00 

R$ 

16.600,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

78.000,00 



Meta 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

2.1 

Designer - Profissional 

responsável pela identidade 

visual do projeto e pelas 

peças que serão 

desenvolvidas para as 

postagens nas redes sociais. 

Cod. 50 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV 
Mês 2 

R$ 

3.000,00 
R$ 

6.000,00 

2.2 

Assessoria de Imprensa - 

Profissional responsável 

pelo contato com a imprensa 

e elaboração de release, para 

divulgação das atividades do 

projeto em todos os meios 

de comunicação. Período de 

contratação de 3 meses 

incluindo o período para 

elaboração de relatório de 

imprensa e clipping com o 

resultado da assessoria de 

imprensa. 

Cod. 06 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Mês 3 

R$ 

2.200,00 
R$ 

6.600,00 

2.3 

Gerente de Redes Sociais - 

Profissional responsável 

pela gestão das redes sociais 

desde o processo de 

planejamento e organização 

da informação por meio 

processo de análise, 

definição de estratégia e 

linguagem, administração, 

produção de conteúdo, 

monitoramento e o 

relacionamento diário e 

ativo com o público da 

marca em coerência com a 

identidade. 

Cod. 06 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Mês 3 

R$ 

2.500,00 
R$ 

7.500,00 

2.4 

Fotografo – Profissional 

responsável pelo registro 

fotográfico de todas as 

atividades do projeto 

Cod. 71 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 15 R$ 300,00 

R$ 

4.500,00 



2.5 

Mídia de Internet - 

Newsletter  Investimento em 

email marketing, facebook, 

instagram e google ads. 

Cod. 160 (serviços) 

- Tabela FGV + 

IPCA 
Mês 3 

R$ 

2.200,00 
R$ 

6.600,00 

2.6 

Interprete de Libras- 

Intérprete de libras  - 

Responsável pela 

comunicação em libras 

Cod. 107 (serviços) 

- Tabela FGV 
Diária 16 R$ 300,00 

R$ 

4.800,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

36.000,00 

Meta 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO  E 

TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES 

3.1 

Sonorização de pequeno 

porte para realização das 

gravações 

Cotação preços 

públicos 
Diária 16 

R$ 

1.350,00 
R$ 

21.600,00 

3.2 

Iluminação de pequeno 

porte para realização das 

gravações 

Cotação preços 

públicos 
Diária 16 

R$ 

1.200,00 
R$ 

19.200,00 

3.3 

Técnico de Som 1 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Cod. 125 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 252,00 

R$ 

4.032,00 



3.4 

Técnico de Som 2 - para 

montagem, operação e 

suporte às atividades de 

sonorizaçao para as 

atividades de gravação 

Cod. 125 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 252,00 

R$ 

4.032,00 

3.5 

Operador de câmera 1 para 

registro das atividades / dia 

de gravação 

Cod. 94 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 400,00 

R$ 

6.400,00 

3.6 

Operador de câmera 2 para 

registro das atividades / dia 

de gravação 

Cod. 94 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 400,00 

R$ 

6.400,00 

3.7 

Aluguel de câmera digital 1 

para gravação em formato 

FHD das atividades 

Cod. 14,2 

(serviços) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 500,00 

R$ 

8.000,00 

3.8 

Aluguel de câmera digital 2 

para gravação em formato 

FHD das atividades 

Cod. 14,2 

(serviços) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diária 16 R$ 500,00 

R$ 

8.000,00 

3.9 

Diretor de imagem - 

Trabalho de consultoria de 

imagens,  direção das 

gravações. Responsável 

técnico pelo planejamento e 

gerenciamento dos espaços 

físicos, equipamentos de 

áudio, vídeo, equipamentos 

Cod. 177 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Semana 16 R$ 600,00 

R$ 

9.600,00 



durante as gravações e 

transmissões. 

3.10 

Cenógrafo - Contratação de 

Serviço para concepção 

artísitca, design e produção 

de cenografia que irá 

compor o ambiente de 

gravação. Neste serviço 

também se inclui custos com 

materiais para a plena 

execução da Cenografia. 

Cod. 35 (mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Semana 16 R$ 514,75 

R$ 

8.236,00 

3.11 

Edição de Video - 

Contratação de serviço para 

edição do material gravado e 

produção dos videos a serem 

transmitidos. 

Cod. 60 (serviços) 

- Tabela FGV + 

IPCA 
Serviço 1 

R$ 

15.000,00 
R$ 

15.000,00 

3.12 

Operador de mesa de corte - 

Serviço de operação de 

transmissão. 

Cod. 170,1 

(serviços) - Tabela 

FGV + IPCA 
Diaria 16 R$ 350,00 

R$ 

5.600,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

116.100,00 

Meta 4 - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES E PALESTRANTES 

4.1 

Atração Faixa 1 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

03 Integrantes x 

apresentação (3 

apresentações) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Cachê 3 

R$          

3.500,00 

R$                     

10.500,00 

4.2 

Atração Faixa 2 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

02 Integrantes x 

apresentação (3 

apresentações) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Cachê 4 

R$          

2.300,00 

R$                       

9.200,00 



4.3 

Atração Faixa 3 - 

apresentação artistica 

composta por - pelo menos 

01 Integrante x apresentação 

(3 apresentações) 

Cod. 90 (Mão de 

obra) - Tabela 

FGV + IPCA 
Cachê 6 

R$          

1.200,00 

R$                       

7.200,00 

4.4 Palestrante Convidado 
Cotação preços 

públicos 
Cachê 6 

R$             

500,00 

R$                       

3.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

29.900,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 260.000,00 

 

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 
 Emenda Parlamentar para celebração de Termo de 

Fomento 
R$ 260.000,00 

Total R$ 260.000,00 

  

 

 



 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, FRANCISCO PESSANHA FILHO , inscrito no RG sob o nº 150522 – SSP-DF e CPF nº 033.197.251-49, na 

qualidade de presidente da  PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS, CNPJ: PALCO COMPARSARIA 

PRIMEIRA DE TALENTOS, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

  

1. (  X  ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 

artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (  X  ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 

em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. (  X ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 

Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 

empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 

relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 

ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. (  X ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 

integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 

Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 

disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( X ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 

projeto; 



6. (  X   ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 

pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 

estarem gozando de férias ou não; 

7. (  X ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 

Normativa nº 1/2005; 

8. (  X ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 

7º da Constituição Federal; 

9. (  X  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (  X ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 

Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o 2º grau; 

11. (  X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 

a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 

2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 

procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 

Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para 

a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos 

às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( X  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 

inferior à                                                               

  

Brasília, 10 de setembro de 2021  

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

 FRANCISCO PESSANHA FILHO  

Presidente 

CPF: 033.197.251-49 



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, 10 de setembro de 2021.  

__________________________________________ 
PALCO COMPARSARIA PRIMEIRA DE TALENTOS  

FRANCISCO PESSANHA FILHO  

Presidente 

CPF: 033.197.251-49 

 

 

 
 



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, 10/09/2021 

  

  

FRANCISCO PESSANHA FILHO  

CPF: 033.197.251-49 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


