
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Instituto Cultural Caminhos 

CNPJ: 05.454.801/0001-40 

Endereço:QR 201 Conjunto B Lote 30 Santa Maria/DF   

Cidade: Brasília Bairro: Santa Maria UF: DF CEP: 72501 - 402 

Telefone (DDD): 61 991150698 Telefone (DDD):  

E-mail da OSC: institutoculturalcaminhos@gmail.com Site da OSC: @institutoculturalcaminhos 

Representante Legal (Dirigente): Jorcel de Almeida Silva  

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 512.434.901-87 RG/Órgão Expedidor: 1279889 SSPDF  

Endereço do Representante Legal: Quadra 31 lote 179 Setor leste Gama-DF CEP: 71.825-105 

Telefone (DDD): 61991150698 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alex Carneiro Sampaio 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 15.99.702 SSP/DF CPF: 715.351.871-15 

Telefone (DDD): 61 991150698 Telefone (DDD): 

Email do Responsável: Stein_anistia@hotmail.com 

 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: 3ª Programaço Online 

Valor do Projeto: R$ 100.000,00  

Local de realização: Veiculação em todo Brasil e no mundo via canal do youtube da Osc. 

Período de Execução:  Início: 28/12/2021 Término: 29/04/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (    )    Estruturação de Destino ( x )  Qualificação/Sensibilização ( x )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização (  )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa 
relacionada ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ (extenso): Cem mil reais  

Previsão de Atendimento: 20.000 pessoas  

Previsão de público direto: 40.000 visualizações 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 40.000 pessoas entre visitantes, artistas, bastidores, 
produção, participantes, organizadores, convidados e imprensa, veiculação será através do canal 
do youtube do Instituto Cultural Caminhos. 

1.2 HISTÓRICOS DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores). 

O Instituto Cultural Caminhos – ICC, doravante denominado pela sigla ICC, organizaçãoda sociedade civil, é 
pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de duração indeterminada, de caráter cultural, 
educacional, esportivo e social, fundada em 10 de dezembro de 2002, registrada no CNPJ sob o nº 
05.454.801/0001-40, sediada à QUADRA 201 CONJUNTO B LOTE 30 SANTA MARIA BRASÍLIA– DF, CEP Nº. 
72.501-402 goza de autonomia administrativa, quanto a sua organização e funcionamento e serão regidas 
pelo disposto no presente ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO, obedecidas as disposições vigentes.  
 
• Dentre as várias ações que nossa organização já desenvolveu, destacam-se as parcerias com coletivos 
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populares, entidades culturais e movimentosjuvenis que  trabalham pela promoção da cidadania, 
realizandoações sociais, ambientais, esportivas, culturais e educacionais, sempre de forma colaborativa. Hoje, 
a organização vem criando um sólido portfólio, com alguns projetos realizados em diferentes segmentos. O 
ICC trabalha para se consolidar como uma das grandes entidades de destaque ligada às ações sociais, 
ambientais e culturais do Brasil.  
 
• O ICC tem como objetivo precípuo a defesa dos interesses dos (as) seus (as) filiados (as) e a pronta 
contribuição para:  
 
(• a) promover a valorização, manutenção e divulgação da cultura em todas as suas linguagens e expressões, o 
que será realizado através do desenvolvimento de atividades de natureza sócio-cultural-musical, visando o 
bem estar da sociedade em geral;  
 
(• b) elaboração, promoção e realização de projetos relacionados a atividades culturais, promoção e 
divulgação de produtos, feiras e demais eventos relacionados às atividades do ICC;  
 
(• c) promoção do voluntariado no intuito de atender as necessidades dos seus membros em todas as esferas 
sociais, culturais, educacionais e esportivas; 
 
(• d) estimular a produção, pesquisa e ensino de expressões artísticas como teatro, música, dança, cinema, 
circo, marionetes, desenho, discotecagem, produção musical e graffiti;  
 
(• e) promover o esporte como ferramenta de inclusão social, sobretudo de grupos em situaçãode 
vulnerabilidade;  
 
(• f) promover a reintegração social de egressos do sistemaprisional através de atividades educacionais e 
estímulo à reinserção no mercado de trabalho; 
 
 (• g) desenvolver ações educacionais para toda a comunidade do Distrito Federal e entorno, visando à 
integração social, capacitação profissionalpor meio da realização de cursos, palestras, treinamentos, 
audiovisual, seminários e atividades correlatas. 

4ª CONGRESSO HIP HOP 2014 CÉU AZUL. O quarto congresso hip hop foi realizado na praça central do céu azul 
Goiás, o instituto cultural caminhos trabalhou na produção do evento que teve como artista convidado 
Thiagão o kamikaze do estado do Paraná, o evento foi gratuito com público de oitocentas pessoas. 

AVIVA HIP HOP 10ª edição 2017 O instituto cultural caminhos fez a coprodução do Aviva Hip Hop onde 
ofereceu ao público de santa Maria apresentação musical de artistas locais do DF outras regiões dos pais, 
entrada gratuita, público rotativo de 1500 pessoas. O Aviva Hip Hop decima primeira edição foi realizado no 
estacionamento da área central de Santa Maria-DF com apresentação musical de vários artistas de varias 
regiões do Brasil. Na segunda etapa do projeto foi realizada um longa, documentário intitulado Voz de rua, 
narrando a historia de quatro jovens moradores do DF, os quais narram suas historias reais, mostrando o 
antes e o depois de terem se envolvido nas mazelas do crime e das drogas. 

AVIVA HIP HOP 11ª EDIÇÃO 2018 O Instituto Cultural Caminhos realizou a coprodução do Aviva Hip Hop 
decima primeira edição foi realizado no ginásio de esportes da área central de Santa Maria/DF com 
apresentação musical de vários artistas de varias regiões do Brasil. Na segunda etapa do projeto foi realizado 
um longa, documentário intitulado Smurphies Discol Club, narrando a trajetória de três décadas da maior 
equipe de bailes de Brasília. 



AVIVA HIP HOP 13ª ONLINE ocorreu no ano de 2020 com bandas de Brasília e do Brasil, Tate Eclesiastes SP, 
Mano D Regenerado DF, Rap Sensation SP, Wty e Jane DF, Saqueadores SP, Negro soul MG, programação 
online para todo o Brasil via canal do youtube da Osc. 

DOCUMENTARIO VOZ DE RUA 2018. O instituto cultural caminhos em parceria com secretaria de cultura do 
DF, ofereceu ao público no cine Brasília o lançamento do filme e documentário voz de rua, lotando a sala do 
cine Brasília com quatrocentos espectadores, Recorde de visitantes no cine Brasília em uma única exibição 
gratuita. 

QUEBRADA EM CENA  EDIÇÃO TERMO DE FOMENTO 2017, 2018, 2019 realizado na UISM. UNIRE, UISS, O 
instituto cultural caminhos em parceria com a associação acesso fez coprodução do projeto de capacitação no 
presidio UISM unidade de internação de santa Maria, (socioeducativo) Web designer, Empreendedorismo 
Digital, Foto e Filmagem, Produção Musical, todos os cursos foram gratuitos com duração de 30 dias uteis de 
aprendizado aos menores infratores, socioeducativo. Termo de fomento numera 00150-0000007080/2018-39. 

AVIVA HIP HOP 12ª EDIÇÃO 2019 O Instituto Cultural Caminhos realizou o Projeto Aviva Hip Hop que 
completou doze anos de existência e para comemorar as atividades do projeto foram divididas em três etapas. 
Primeira  Etapas social aviva que teve publicou rotativo de 1800 pessoas e arrecadou mais de uma tonelada e 
meia de alimentos não perecíveis. Segunda etapa Aviva nas escolas onde foram visitadas oito escolas na 
cidade do Gama-DF, nos turnos matutino e vespertino com apresentações musicais e falas motivacionais sobre 
bullying, suicídio e automutilação. Terceira etapa foi à produção do curta metragem bullying Não. 

PROGRAMAÇO ONLINE primeira edição em 2020, segunda edição em 2021, o projeto Programaço Online 
promoveu 25 Lives ao vivo, com apresentação de aproximadamente 120 bandas residentes no Distrito Federal, 
com total de 70 mil visualizações no canal do youtube da Osc em meio à pandemia, distribuindo musicalidade 
e entretenimento para o Brasil e para o mundo, as apresentações continuam sendo veiculadas de forma 
atemporal sem termino, o canal esta disponível 24 horas para todo o globo, mesmo após as apresentações a 
vivo. 
 
AVIVA HIP HOP 14ª Edição 2021 promoveu o primeiro campeonato de Djs com técnica e performance, o evento foi 

realizado através de uma live com apresentação de oito Djs, com participação do paulista Dj Erick Jay tricampeão mundial. 
 
53 FESTIVAL DE CINEMA DE BRASILIA foi realizado em 2020, evento foi produzido integralmente online com mais de 300 
fazedores de cultura, mesas com atores como Lazaro Ramos, Tais Araújo e o curador Silvio Tandler, e oficinas online com 
conteúdo de áudio visual. 

 
Diversas ações são realizadas, muitas de forma independente  tendo em vista que a entidade existe há muitos 

anos contando com equipe, em sua maioria, voluntária, militante e ativista de causas relacionadas a cultura 

esporte e ação social. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Programaço Online 3ª Edição promove a produção de (10) dez vídeos clipes de bandas dentro do Distrito 
Federal e entorno que não tenha em seu repertorio, nenhum trabalho áudio visual gravado, oferecendo 
oportunidade ao primeiro vídeo clipe produzido a partir da musica autoral de cada banda beneficiada.  

A faixa musical para a produção do vídeo clipe será de ate 04h00min, cada vídeo terá assessoria de criação, 
roteiro e direção de produção, cada banda terá duas diárias para produção do vídeo clipe. 

O projeto visa oportunizar fazedores de cultura ligados a musicais que não tenham em sua carreira, trabalhos 
produzidos em audiovisual, valorizando a diversidade dentro da cadeia construtiva de diferentes estilos  
relacionados a  musicais e vídeos. 



No termino da produção dos (10) dez vídeos clipes, cada trabalho será apresentado no canal do youtube da 
proponente em duas programações, duas lives onde será lançado o resultado final do projeto. 

A live parte 1 terá a apresentação de cinco vídeos clipes ao vivo para toda a rede digital do youtube. 

A live parte 2 terá a apresentação de cinco vídeos clipes ao vivo para toda a rede digital do youtube, somando 
10 vídeo clipes produzidos. 

Ficha técnica das bandas que iram produzir vídeo clipe 

1-Aurora Vênus (Gama) 

2- Tina Carvalho 

3- Raciocínio Sagrado (Santa Maria) 

4- Júlio César cunha da Silva Moraes  (Recanto das Emas 

5- Espetáculo Resiliência Negra 

6-  Andressa Araújo (Gama) 

7- Marquinho da Smurphies (Ceilândia) 

8- Lucélia Lima (Gama) 

9- Debora SolNascente 

10- Rafael Rodrigues 

2.1  IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O Projeto visa produção de 10 dez vídeo clipes de diferentes expressões musicais, MPB, ROCK, HIP HOP, 
SERTANEJO, entre outros estilos musicais, por meio de uma celebração que oportuniza a primeira produção 
audiovisual autoral.  
 
O objetivo do projeto é dar ênfases e compartilhar atrativos turísticos e históricos de (6) seis cidades dentro do 
DF. Recanto das Emas, Santa Maria, Gama, Sol Nascente, Ceilândia e Plano Piloto. Onde será usufruído o cartão 
postal e imagens turísticas representadas por cada cidade, onde será mostrado em cada vídeo clipe a 
arquitetura as cores e valores de cada cidade satélite dentro do Distrito Federal. 
 
Difundindo assim nossa arte nossa gente contribuindo para a valorização do turismo e da cultura usufruindo da 
ferramenta do áudio visual de forma transparente e inspiradora, com o intuito de revelar ao publico brasiliense 
e de outras regiões nossa cara, nosso dialeto, nosso povo. 
 
2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
 
Entendendo a importância desse cenário audiovisual, que tanto cativa, mobiliza os fãs, traz nostalgia, e serve 
para fortalecer o cenário de artistas musicais regionais, é que esse projeto se configura. Assim, para dar 
continuidade às atividades já em desenvolvimento antes à pandemia, propõe-se a realização de 02 Lives dentro 
do projeto Programaço Online 3ª Edição, a qual contará com 10 vídeos clipes transmitido ao vivo, a produção 
ocorrera durante 02 (dois) meses. Serão (10) dez artistas dentro do DF ou do entorno, com ritmos diversos, 



trazendo benefícios da música para o psicológico e contribuição para o melhor desempenho das capacidades 
cognitivas, como raciocínio, memória e pensamento lógico.  
 
Em alguns casos a música, aumenta à concentração, o que melhora a produtividade em atividades acadêmicas 
e laborativas, a música pode ser usada no auxílio da saúde de duas formas: preventiva ou terapêutica, segundo 
os levando a curtir, a dançar, a relembrar e a se emocionar. Essas exibições visam evoluir e democratizar os 
espetáculos musicais online, proporcionando aos espectadores, de todas as faixas etárias e classes sociais, o 
contato com o que há de melhor no cenário musical. 
 
 Enfatiza-se que a prática de Live Streaming (exibição de conteúdo audiovisual em tempo real) é a nova 
tendência mundial para encurtar distâncias, aproximar as pessoas e melhorar o acesso à informação, haja vista 
o cenário pandêmico do Covid-19 que assola a comunidade internacional. 
 
Em vista a pandemia o setor cultural tem tido grandes dificuldades em todo o seu corpo, em relação à 
sustentabilidade e dignidade do trabalho a profissionais da cultura, mediante isso vale ressaltar a justificativa 
do projeto proposto.  
 
Proporcionar entretenimento de qualidade a fim de minimizar os efeitos físicos e psicológicos do isolamento 
social decorrentes da pandemia de Covid-19 que vem assolando a comunidade mundial. 
 
Além de trazer reflexão e culturalidade aos ouvintes, o Programaço online 3ª edição abre o seu espaço para os 
“fazedores musicais regionais”, os quais precisam de visibilidade para o seu produto artístico. Desse modo, este 
evento virtual acaba se tornando, também, uma vitrine para novos talentos, e para aqueles que buscam na 
música uma forma de mudarem de vida. Assim, em cada programa, haverá a participação de uma artista 
local/bandas/rappers, sobretudo daqueles ligados ao gênero de diversas áreas musicais seja do Hip Hop, Rap e 
Flashback, Forro, MPB, entre outros estilos musicais. 
 
O projeto trás a sensibilidade aos artistas que não possuem vídeo clipe e mediante a pandemia a qual tem 
castigado inúmeros profissionais não só da área cultural, mas também de diversas profissões, o projeto idealiza 
capacitação para os profissionais da área musical e audiovisual. 
 
O Instituto Cultural Caminhos visa nesse momento difícil para todos nós propor aos profissionais da área da 
cultura um programa onde possam apresentar musicais no formato audiovisual, tirando do papel e do áudio, 
imagens que a musica expressa através da dicção, através do sentimento de cada musica cantada, o artista além 
da obra produzida em áudio e musica, necessita produzir cenas de vídeo inspiradas na letra e nas emoções de 
cada canção. 
 
Nesse discurso o Programaço Online 3ª edição promovera ao artista um vídeo clipe de alta qualidade com 
equipamentos de ultima geração, valorizando e contribuindo para o empreendedorismo cultural de cada artista 
e na circulação de sua obra para o Brasil e para o mundo. 
 
Entendendo a importância desse cenário musical, que tanto cativa, mobiliza os fãs, traz nostalgia, e serve para 
fortalecer o cenário de artistas musicais regionais, é que esse projeto se configura. Assim, para dar continuidade 
às atividades já em desenvolvimento antes à pandemia, propõe-se a realização de 10 dez vídeos clipes de 
artistas moradores do DF ou do entorno, a qual contará com transmissões ao vivo em (2) duas lives onde será 
apresentada a obra produzida no canal do youtube da instituição proponente, será lançado para todo o publico 
o resultado compilado em dez produções de áudio visual. A produção será realizada durante 02 (dois) meses, 
cada vídeo clipe terá a minutagem máxima de 4 minutos. 
 
Artistas de várias regiões do Distrito Federal, com ritmos ecléticos que embalam a alma dos ouvintes, os levando 
a curtir, refletir, relembrar e a se emocionar.  
 



Além de trazer divertimento e culturalidade aos ouvintes, a Live abre o seu espaço para os “fazedores musicais 
regionais”, os quais precisam de visibilidade para o seu produto artístico. Desse modo, este evento virtual acaba 
se tornando, também, uma vitrine para novos talentos, e para aqueles que buscam na música uma forma de 
mudarem de vida. Assim, em cada programa, haverá a participação de uma artista local/bandas/rappers, 
sobretudo daqueles ligados ao gênero de diversas áreas musicais seja do Hip Hop, Rap e Flashback, Forro, MPB, 
Sertanejo, demonstrando diretamente a diversidade cultural onde se enxerga as diferentes vertentes musicais 
por nossa Brasília. 
 
Vale ressaltar que o audiovisual produzido será de artistas com canções autorais aos quais ainda não tiveram 
um videoclipe produzido, oportunizando a primeira obra audiovisual do artista solo ou banda. 
 
Após a apresentação final da produção das 10 dez obras audiovisuais finalizadas e apresentadas pela 
proponente em seu canal de transmissão ao vivo via youtube, será disponibilizado para cada participante copia 
da obra contendo todos os seus direitos autorais, e ficando livre para comercialização e distribuição onde o 
artista achar necessário veicular tendo transito livre referente à sua obra. 
 
Os eventos de audiovisual também são capazes de revitalizar as tradições locais, elevar a autoestima da 

comunidade, resgatar os saberes e fazeres originais vindos com o processo de imigração, gerando o 

fortalecimento e a revitalização da identidade cultural. 

PÚBLICO-ALVO 

O perfil do público poderá englobar jovens, adolescentes e adultos, com faixa etária entre 16 a 70 anos, oriundos 
não somente do Distrito Federal, mas de todo o país e do mundo, haja vista o fato de que os programas poderão 
ser assistidos nos quatro cantos do globo. A expectativa é de 40.000 quarenta mil visualizações no canal da 
proponente, onde serão lançados ao vivo 10 dez videoclipes. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

O 3ª Programaço Online promovera (2) duas lives, em cada programação terá apresentação de dez videoclipes 

aos quais serão veiculados no canal do youtube da proponente com link disponível, onde ficara aberto sem 

termino para visitação de forma atemporal, para artistas participantes e expectadores de todo Brasil e do 

mundo. 

A obra audiovisual abrange o fomento cinematográfico como também mostra o prisma e o valor  turístico do 

DF,  como ferramenta promocional. 

Link do canal no youtube: HTTPS://www.youtube.com/channel/UCx0WSZEupIbEaphUC-3877w 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O projeto foi concebido a partir de uma nova realidade nacional advinda de um novo contexto com a chegada 
da crise sanitária mundial. Novas ideias foram se ampliando e colocadas em práticas, se adequando a uma 
nova realidade, despertando para um novo contexto onde produtor cultural, artistas e a indústria cultural e o 
segmento turístico tiveram que se reinventar. 

 Atingidos em cheio, grande parte dependente de plateias e aglomerações em espaços abertos e fechados, 
gerando um verdadeiro cataclisma para os trabalhadores da cultural e do setor de turismo. Diante desse 
quadro de interrupção de todas as atividades turísticas, artísticas e culturais e da falta de qualquer perspectiva 
de retorno, os setores começaram a se mobilizar em busca da garantia do apoio do Estado, nos diversos níveis 
de governo. No Distrito Federal, o governo respondeu positivamente, por meio da Secretaria de Cultura 
implementando e executando a Lei Aldir Blanc, numa ação efetiva que minimizou os impactos adversos no 



setor. Com o isolamento social, as ruas ficaram vazias, os espaços culturais fechados, os fazedores de arte e 
cultura sem perspectivas de retorno as suas atividades, o projeto se apresentou como uma das alternativas 
para ajudar a impulsionar ações de arte itinerante, levando manifestações artísticas para um conjunto de 
cidades do Distrito Federal. 

O projeto terá apresentação de 10 (dez) bandas dentro do DF, com apresentações online via Youtube. O 
conteúdo, ou seja, a gravação do videoclipe durante o projeto será de forma eclética com diversos estilos 
musicais, com conteúdo de conhecimento, cada artista terá direito a uma gravação de videoclipe com 
minutagem de ate 4 minutos, após o termino da produção da obra audiovisual a banda ou artista solo terá seu 
produto lançado no canal do youtube da proponente onde será apresentado em duas lives, com mostra de 
cinco vídeos clipes por live, somando a apresentação de 10 dez vídeo clipes dentro de duas lives, trabalho 
produzido por meio de dez bandas residentes dentro do DF ou do entorno. 

A realidade dos artistas em meio a vários problemas de ausência de oportunidades é real, em meio à 
pandemia a qual tem castigo de forma direta a produção dos fazedores de cultura em todas as áreas, como 
também a cadeia cultural nacional também foi drasticamente atingida. 

É restritamente proibido musica como também cenas com apelação e apologia a discriminação racial, apologia 
ao uso de drogas ilícitas, músicas machistas, que desmoralizam as mulheres, ou fomentam o preconceito 
racial. 

Vale ressaltar que a junção da obra audiovisual e do turismo é uma ferramenta poderosa para alavancar tanto 
a obra audiovisual como a promoção do turismo no DF, onde cada vídeo clipe terá como acessório é como 
roteiro cinematográfico cartões postais do DF, prédios, arquitetura, cores, dialeto, como também o jeito de se 
vestir, roupas típicas é etc, são portas abertas para o fomento turístico promissor. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda Parlamentar 07077.01; Unidade Orçamentária 27101; Programa de Trabalho: 27.392.6219.9075.0229 
Transferência de recursos para apoio a eventos no Distrito Federal; Parlamentar: Jaqueline Silva. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

O 3ª Programaço Online promovera (2) duas lives, e a produção de (10) dez videoclipes aos quais serão 

veiculados no canal do youtube da proponente com link disponível, onde ficara aberto sem termino para 

visitação de forma atemporal, para artistas participantes e expectadores de todo Brasil e do mundo.  
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  
- Realizar o projeto Programaço Online 3ª Edição; 
 
- Incentivar o empreendedorismo audiovisual; 

- Oferecer acesso gratuito à população, através do canal do youtube da Osc proponente por tempo 

atemporal;  

- Promover a divulgação e geração de empregos e rendas através das Programaço Online 3ª Edição dentro 

do Distrito Federal; 

- Apoiar iniciativas colaborativas para inserção de Brasília na rota internacional da alta do áudio visual; 



- Utilizar dos veículos de comunicação, principalmente mídias sociais, para divulgação do Projeto e suas 

ações; 

- Oportunidade de empregos diretos e indiretos ao setor cultural do DF em meio à pandemia; 

- Fortalecimento da Cultura no Distrito Federal, valorizando as manifestações culturais do nosso país, 

promovendo o acesso à cultura e à diversidade cultural; 

- Realizar 02 (duas) Lives exibições ao vivo com apresentação de 10 (dez) videoclipes de artistas solo ou 

banda dentro do DF ou da RIDE valorizando a explanação turística direta ou indiretamente para o 

fomento; 

- Contatar (imprensa, redes sociais) para apoio nas ações de publicidade do Projeto; 

- Disponibilizar a Live em plataformas (Youtube) com marca d’água da Setur e do Governo de Brasília; 

- Disponibilizar os 10 videoclipes produzidos em plataformas (Youtube); 

- Vale ressaltar que a junção da obra audiovisual e do turismo é uma ferramenta poderosa para alavancar 
tanto a obra audiovisual como a promoção do turismo no DF, onde cada vídeo clipe terá como acessório é 
como roteiro cinematográfico cartões postais do DF, prédios, arquitetura, cores, dialeto, como também o 
jeito de se vestir, roupas típicas é etc, são portas abertas para o fomento turístico promissor. 

- Divulgar o que as cidades de Ceilândia, Plano Piloto, Recanto das emas, Gama, Santa Maria, Sol Nascente 
têm de melhor do ponto de vista turístico, estimulando o acesso da população, oportunizando o acesso 
aos mais variados patrimônios históricos; 

- Promover e estimular e o turismo local e a cultura, despertando o cidadão para direito do acesso ao 
turismo e à cultura audiovisual; 

- Demonstrar o potencial turístico das 6 cidades participantes, para que outras pessoas   venham conhece-
las; 

- Fortalecer a SETUR-DF, produzindo material para que a mesma possa apresentar através dos vídeos 
clipes o potencial turístico das cidades participantes; 

- Captar turistas de cidades vizinhas para que venham conhecer o DF; 

- Proporcionar ao cidadão uma viagem virtual através dos videos clipes com o intuito de despertar o 
interesse de visitação nas cidades abordadas no projeto; 

- Proporcionar ao cidadão uma viagem virtual através dos videos clipes com o intuito de despertar o 
interesse de visitação nas cidades abordadas no projeto; 

- Inserção da chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal em material de promoção do projeto; 

- Capa do evento no facebook durante 90 dias; 

- Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico; 

- Inclusão da #seturdf #juntosporbrasília #secretariadeturismo #maisbrasilia #visitebrasilia em posts; 



- Realizar 100 % das transmissões estipuladas; 

- Promover o diálogo e a participação, em tempo real, com o público-alvo dos programas (Live); 

- Proporcionar entretenimento de qualidade a fim de minimizar os efeitos físicos e psicológicos do 

isolamento social decorrentes da pandemia de Covid-19 que vem assolando a comunidade internacional; 

- Mobilizar o máximo de artistas musicais para que possam participar da programação planejada, a fim de 

enriquecer a exibição com um produto cultural regional e independente; 

- Despertar em outros artistas iniciativas similares para que possam fortalecer o cenário musical do Distrito 

Federal e propagá-lo para todo o país, de modo que haja mais investimento e mais inclusão no segmento 

audiovisual; 

 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

1- Contratação de RH especializado. 

2- Serviços de Comunicação e divulgação. 

3- Contratações de operador de câmeras. 

4- Locações de estrutura e equipamentos. 

5- Trabalhos audiovisuais. 

6- Serviços de Apoio e Cuidados com a Saúde. 

7- Promover uma viagem virtual (tour) nos 10 videoclipes através do projeto para mostrar as suas riquezas, 
arquitetônicas, históricas, dialetos, culturais e atrativos naturais. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

 1- Contratação de RH 
especializado 

 Portfólios e Notas Fiscais 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 

2- Serviços de Comunicação e 
divulgação 

Orçamentos, e Notas Fiscais. 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 

3- Contratações de operador de 
câmeras 

Portfólios, Notas Fiscais e 
registros fotográficos. 

Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 

4- Locações de estrutura e 
equipamentos 

Orçamentos e Notas Fiscais. 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 



5- Serviços de Apoio e Cuidados 
com a Saúde 

Orçamentos e Notas Fiscais 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 

6- Serviços de roteiro e assessoria  Orçamentos e Notas Fiscais 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução. 

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

 METODOLOGIA 

De antemão, antes de entrar no mérito metodológico em si, se faz impreterível esclarecer que, em tempos de 

pandemia de Covid-19, há uma série de restrições que afetam a interação e a aglomeração de pessoas em 

locais fechados. Assim sendo, este Proponente estará atento a todas as exigências e aos Decretos que tangem 

essa temática, e, portanto, à época da realização do Projeto, as devidas providências sobre distanciamento 

social serão levadas em consideração, salvaguardando o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos. 

Serão três meses de produção, o produto será inspirado no conteúdo de cada áudio apresentada a equipe de 

produção, após a apresentação do áudio, será escrito o roteiro para cada áudio apresentado com minutagem 

de ate 4 minutos.  

No termino da produção, edição, mixagem e masterização de cada vídeo clipe os mesmos serão 

disponibilizados para o publico por meio do canal do youtube da proponente ao vivo. Onde serão dois dias de 

apresentação ao vivo, com a mostra de 10 videoclipes resultado final do projeto. 

➢ Produção e criação de vídeo baseado e inspirado em cada canção apresentada por artistas sem apoio e 

sem nenhum trabalho audiovisual no mercado, possibilitando ao artista o empreendedorismo e a 

circulação do seu produto para o fomento nacional, onde os artistas poderão mostrar seus produtos e 

vende-los, de forma independe a fim de agregar valor ao projeto coletivo e pessoal. 

 

➢ O evento contara com profissionais oriundos do áudio visual, diretor de cena, diretor geral, roteirista, 

operador de câmera, editor de vídeos, sonoplasta, diretor de fotografia, toda equipe e os artistas estarão 

sob vigilância, dentro das normas sanitárias vigentes, onde os envolvidos poderão acompanhar a pré-

produção, a produção e pós-produção totalmente obedecendo às normas de cuidados contra covid19. 

 

• Dia 06/03/2022: Live, será apresentação de 5 (cinco) vídeo clipes onde os quais serão 

apresentadas no canal do youtube da Osc, a apresentação será no período da tarde, as 18:00 

horas. 

 

• Dia 07/03/2022: Live, será apresentação de 5 (cinco) vídeo clipes onde os quais serão 

apresentadas no canal do youtube da Osc, a apresentação será no período da tarde, as 18:00 

horas. 

 

 

➢ Após as dez obras de audiovisual lançadas ao vivo no canal do Instituto Cultural Caminhos, o material 

áudio visual será disponibilizado aos dez artistas participantes todo o material do videoclipe gravado, 

para eles possam usufruir de suas obras autorais. 



➢  

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 - Geração de novos negócios na área; 

- Participação de novos profissionais na área do audiovisual;  

- Envolvimento com produtores, roteiristas, diretores, editores oriundos do audiovisual;  

- Divulgação de elementos culturais e regionais;  

- Envolvimento de setores públicos e privados;  

- Consolidação de atividades dos artistas locais; 

- Alavancar variedades de produtos e serviços;  

- Geração de emprego e renda para a localidade; 

- Produção de 10 (dez) videoclipes; 

- Crescimento econômico; 

- Reconhecimento e valorização da produção audiovisual local; 

- Fortalecer o turismo local através dos curtas, proporcionando a oportunidade para que moradores do DF 

despertem o interesse em conhecer outras cidades do DF e o que o setor oferece; 

- Promoção, valorização e ampliação da produção e difusão do turismo e da cultura local; 

- Dia 06/03/2022: Live, será apresentação de 5 (cinco) vídeo clipes onde os quais serão apresentadas no canal 

do youtube da Osc, a apresentação será no período da tarde, as 18:00 horas; 

- Dia 7/03/2022: Live, será apresentação de 5 (cinco) vídeo clipes onde os quais serão apresentadas no canal 

do youtube da Osc, a apresentação será no período da tarde, as 18:00 horas; 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

Pré-produção 

- Preparação dos programas, Elaboração do script das apresentações e criação de 
playlists que irá compor a programação; 

- Preparação de roteiro e locação de equipamentos para produção de audiovisual; 

- Aluguel de equipamentos, pesquisa orçamentária para identificar quais são os 
equipamentos necessários para uma efetiva transmissão da Live e da produção; 

- Contato com os artistas dentro do Distrito Federal, mobilização de todos os 
artistas/bandas; 

28/12/2021 a 
03/01/2022 



- Divulgação da Live nas plataformas digitais para abarcar o máximo de público; 

- Desenvolvimento de cenografia de acordo com a temática do espetáculo; 

- Desenvolvimento de conteúdo e material de divulgação; 

Produção  

Produção, gravação de 10 (dez) videoclipes.  

Produção 2 (duas) lives com mostra  ao vivo de 10 dez videoclipes. 

04/01/2021 a 
07/03/2022 

 Pós-produção 

- Relatório de público e satisfação, ao término da produção e execução do 
projeto, com levantamento para identificar o público atingido, considerar as 
sugestões e abrangência da produção, elaboração de relatórios diversos e de 
satisfação e encerramento da prestação de contas. 

- Prestação de contas final, elaboração minuciosa da Prestação de contas para 
respaldar o Proponente do cumprimento de suas atividades orçamentárias. 

 

08/03/2022 a 
29/04/2022 

  

2.11 CONTRAPARTIDA 

- Disponibilizar a Live em plataformas (Youtube) com marca d’água da Setur e do Governo de Brasília; 

- Divulgar o que as cidades de Ceilândia, Plano Piloto, Recanto das emas, Gama, Santa Maria, Sol Nascente têm 
de melhor do ponto de vista turístico, estimulando o acesso da população, oportunizando o acesso aos mais 
variados patrimônios históricos; 

- Promover e estimular e o turismo local e a cultura, despertando o cidadão para direito do acesso ao turismo 
e à cultura audiovisual; 

- Demonstrar o potencial turístico das 6 cidades participantes, para que outras pessoas  venham conhece-las; 

- Fortalecer a SETUR-DF, produzindo material para que a mesma possa apresentar através dos vídeos clipes o 
potencial turístico das cidades participantes; 

- Captar turistas de cidades vizinhas para que venham conhecer o DF; 

- Proporcionar ao cidadão uma viagem virtual através dos videos clipes com o intuito de despertar o interesse 
de visitação nas cidades abordadas no projeto; 

- Inserção da chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal em material de promoção do projeto; 

- Capa do evento no facebook durante 90 dias; 

- Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico; 

- Inclusão da #seturdf #juntosporbrasília #secretariadeturismo #maisbrasilia #visitebrasilia em posts; 



- A marca d’água da Setur e da realizadora do projeto ficara permanentemente fixa na tela de imagem de cada 
vídeo clipe; 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 COORDENADOR GERAL    R$ 1.410,00 28/12/2021 29/04/2022 

1.2 
COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

    R$ 1.602,12 
28/12/2021 

28/02/2022 

1.3 
DIRETOR ARTISTICO E 
MUSICAL 

    R$ 1.546,50 
28/12/2021 

17/01/2022 

1.4 OPERADOR DE CAMERA     R$ 870,00 
28/12/2021 

26/01/2022 

 1.5 
 
Operador de Edição de 
Vídeo  

     R$ 870,00 
28/12/2021 

25/02/2022 

 1.6 
DIRETOR 
CINEMATOGRAFICO 

     R$ 363,00 
28/12/2021 

25/01/2022 

 1.7 FOTOGRAFICO      R$ 315,00 
28/12/2021 

20/02/2022 

 1.8 DESIGNER GRAFICO      R$ 4.000,00 
28/12/2021 

27/03/2022 

 1.9 
APRESENTADOR DE 
EVENTOS 

     R$ 300,00 
28/12/2021 

07/03/2022 

 1.10 

Criação de Roteiro / 
Texto (15 a 60 segundos) 
Escrita e produção de 
Roteiro para dez  (10) 
vídeo clipes. 

     R$996,00 

28/12/2021 

13/01/2022 

Meta 2 

2.1 
MESA DE CORTE MESA 
BLACK MAGIC 

    R$ 400,00 04/01/2022 07/03/2022 

2.2 CAMERAS FORMATO HDV     R$ 363,00 04/01/2022 04/03/2022 

2.3 
INTERNET PARA 
TRASMISSÃO DA LIVE 

    R$ 505,00 04/01/2022 07/03/2022 

     

 

 

 

 



 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Especificação Mês Valor 

Meta 1 
Contratações de 
Recursos Humanos 

dez/21 
76.407,84 

Meta 2 
Contratações de 
Equipamentos 

jan/22 
23.590,00 

 

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

5.1 Planilha Global 

Item Descrição Referência 
Unidade de 

Media 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos 

1.1 

Coordenador Geral - 
Responsável geral pelas 
ações do Projeto, 
supervisionando toda a 
equipe nas fases de pré-
produção, produção e pós-
produção. Atuará durante 
toda a vigência, sendo que o 
quantitativo de semanas 
trabalhadas será distribuído 
ao longo Projeto. 

Tabela 
Minc/FGV pg 
25 n° 153 + 

IPCA atualizado 

Semana 8 

R$ 1.410,00 

R$ 11.280,00 

1.2 

Coordenador Administrativo 
e Financeiro - Profissional 
que irá desempenhar as 
funções administrativas, 
desde a elaboração de 
documentos iniciais até o 
relatório final, além de gerir a 
parte financeira do Projeto. 
Atuará em todo o período de 
execução do Projeto em 
semanas estratégicas que 
envolverem funções 
inerentes a sua contratação 
ao longo da execução do 
projeto. 

Tabela 
Minc/FGV 

serviço n° 42 + 
IPCA atualizado 

Semana 7 

R$1.602,12 

R$ 11.214,84 

1.3 

Diretor Artístico e Musical - É 
o profissional responsável 
pela direção de todo o 
processo de criação artística 
e sua realização desde sua 
concepção original, 

Tabela 
Minc/FGV 

serviço n° 51+ 
IPCA atualizado 

Semana 3 

R$ 2.644,50 

R$ 7.933,50 



desenvolvimento da ideia e 
seu desdobramento nos 
aspectos cênicos e plásticos 
do projeto. 

1.4 

Operador de Câmera - O 
operador de câmera é 
profissional responsável pelo 
manuseio de câmera de 
vídeo sob a supervisão de um 
diretor. (três profissionais 
por diária). 

Tabela 
Minc/FGV 

serviço n° 94+ 
IPCA atualizado 

Semana 3 

R$ 1.546,50 

R$ 4.639,50 

1.5 

Operador de Edição de Vídeo 
- É quem realiza a montagem, 
produção de vídeos, 
tratamento de cor e áudio, 
finalização e, é claro, 
possíveis alterações, a pedido 
diretor geral. 

Tabela 
Minc/FGV 
serviço n° 

170.6+ IPCA 
atualizado 

Semana 4 

R$ 870,00 

R$ 3.480,00 

1.6 

Diretor Cinematográfico - É 
considerado, em termos 
gerais, o criador da obra 
cinematográfica. 

Tabela 
Minc/FGV 

serviço n° 52 + 
IPCA atualizado 

Semana 3 

R$ 4.000,00 

R$ 12.000,00 

1.7 

Fotógrafo - Responsável por 
efetuar o registro fotográfico 
das ações do Projeto (um 
serviço/diária  para cada um 
dos dias de apresentação. 

E Nº 04/2019 
aniversario de 

BSB 59 
Diária 20 

      R$ 315,00 

R$ 6.300,00 

1.8 

Designer Gráfico - 
Profissional que irá 
desempenhar as funções de 
elaboração do material 
gráfico e catálogo do Projeto 
(atuará na pré-produção, 
desenvolvendo a arte do 
material das oficinas, 
diagramação do material 
digital produzido e de 
divulgação e, na pós-
produção, desenvolvendo a 
arte do material final do 
Projeto).  

Tabela 
Minc/FGV n° 

167 +IPCA 
atualizado  

Mês 2 

    R$ 4.500,00 

R$ 9.000,00 

1.9 

Apresentador de eventos - 
Locutor de eventos é o 
profissional responsável pela 
apresentação de eventos de 
qualquer natureza que 
exijam o seguimento de uma 
estrutura organizacional 
específica, seja com 
protocolo formal seja com 
menos formalidades. Estas 
duas características servem 

Tabela 
Minc/FGV n° 

169 +IPCA 
atualizado  

Diária 2 

    R$ 300,00                

R$ 600,00 



para tipificar o que podem 
ser considerados os dois 
principais tipos de locutores 
de eventos: o mestre de 
cerimônias e o apresentador. 

1.10 

Criação de Roteiro / Texto (15 
a 60 segundos) Escrita e 
produção de Roteiro para dez  
(10) vídeo clipes. 

Conselho 
federal do 

serviço social - 
cfess No 

pregão: 52020 
UASG: 926614 

Diária 10 

R$996,00 

R$ 9.960,00 

Subtotal R$ 76.407,84 

Meta 2 - Contratações de Equipamentos 

2.1 

Mesa de Corte Black Magic – 
Mesas para cortes de câmera 
ao longo das lives ao vivo 
transição entre imagens 
manual. 

Salicnet  portal 
do Governo 

Federal 
(Pesquisa: 
Produto: 

Festival/Mostra 
Audiovisual; 
Item: Ilha de 

Edição) 

Diária 2 

R$ 400,00               

   R$ 800,00 

2.2 

Câmeras formato HDV - 
Serão locadas 03 (três) 
câmeras por diária, 
totalizando 20 diárias, 
equipamento profissional 
para captar as imagens e 
cenas. 20x3/60 

Tabela 
Minc/FGV 

n°14.1+IPCA 
atualizado  

Diária 60 

R$363,00    

     R$ 21.780,00 

2.3 

Internet para transmissão da 
Live - Ponto de internet de 
alta velocidade para 
transmitir as filmagens em 
tempo real. Moldem de 
Internet Live yu  

PE 24/2020 
DEFENSORIA 

GERAL DA 
UNIÃO ITEM 16  

Diária 2 

R$ 505,00                

R$ 1.010,00 

Subtotal R$ 23.590,00 

VALOR TOTAL>>> R$ 99.997,84 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar R$ 100.000,00 

Total R$ 100.000,00 

  

 



 

6. DECLARAÇÕES 

  

6.1 Declaração Unificada 

Eu, Jorcel de Almeida Silva, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob n°: 512.434.901-87 e RG sob n°: 1279889 SSP- 

DF, na qualidade de presidente da Casa de Cultura Telar, CNPJ: 05.454.801/0001-40, 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 referente 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. ( ) 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 os 

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 de Turismo do 

Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º 

grau; 

11. (X) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta 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 se refere 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. 

12. (X) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. 

                                         
 

    Jorcel de Almeida Silva 
Presidente ICC 

                   CPF: 512.434.901-87                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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, 23 de dezembro de 2021. 

  

                                                     

 
                                                                                          
                                                                               Jorcel de Almeida Silva 

Presidente ICC 
CPF: 512.434.901-87 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 



 

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, 23/12/2021. 

  

   Jorcel de Almeida Silva 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO. 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,     /   /2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


