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1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: VI Entardecer dos Ojás : Cultura e Tradição Negra em Planaltina  

 

Valor do Projeto: R$50.000,00 

Local de realização: Complexo Cultural Planaltina DF 

Período de Execução: 31 de dezembro 2021 a 18 de março de 

2022 

Início: 31 de 

dezembro de 2021 

Término: 18 de março de 

2022 

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

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

Previsão de Atendimento: 2000 pessoas 

Previsão de público direto: 300 pessoas  

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 300 pessoas 

 

a) Povos de terreiros, comunidades afro religiosas e a comunidade em geral; 

 b) Comunidade Artística – diversos artistas da área da música serão convidados para as apresentações 

musicais; 

c) Espectadores – pessoas de várias classes sociais do DF, juventude negra e periférica. 

  

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

A ACESSO foi fundada em 2009 e é composta por colaboradores oriundos de várias regiões do país, que se 

uniram com a missão de promover, desenvolver, projetar e executar o acesso e a promoção da assistência 

cultural e social às minorias, a difusão do conhecimento e o combate à exclusão, objetivando o 

desenvolvimento sustentável. 

Dentre as várias ações que nossa organização já desenvolveu, destacam-se as parcerias com coletivos 

populares, entidades culturais e movimentos juvenis que trabalham pela promoção da cidadania, realizando 

ações sociais e culturais, sempre de forma colaborativa. A instituição busca em todas as suas ações criar um 

espaço para debates críticos sobre a cidadania e o cidadão no processo de geração de novas reflexões acerca 

dos papeis sociais do contemporâneo. 

Sempre com uma transversalidade cultural apresenta temas relativos ao modo de sociedade atual, aos 

indivíduos como seres políticos, que intervém na sociedade e têm responsabilidades na quebra dos 

paradigmas. 



 

A partir deste pensamento, entendemos que ações de cunho social e cultural é tarefa de todos, a começar 

pelas micro relações que se estabelecem no cotidiano, rompendo com os diversos tipos de preconceito para a 

criação de um novo panorama social de inclusão. 

Hoje, a organização vem criando um sólido portfólio, com alguns projetos realizados em diferentes 

segmentos. A ACESSO trabalha para se consolidar como uma das grandes entidades de destaque ligada a 

ações sociais, ambientais e culturais do Brasil. 

 

Projetos realizados (descrição das atividades em portfólio anexo) 

- LAB FAZ - (FASE 01) - Laboratório dos Fazeres e Saberes Técnicos da Economia Criativa”.  (Fase 01 - 

Articulação, Pesquisa e Qualificação Profissional) 

- RAPensando nas Escolas  

- 8 Fórum Mundial da Água – Acessibilidade para o evento - Coordenação de Voluntários no 8 Fórum 

Mundial da Água  

- Festival Hip Hop Contra a Fome 2018  

- Festival CoMA - Acessibilidade do Festival - Coordenação do Programa Coma Consciente 

- Festival Smurphies: Eu Sou Das Antigas 

- Festival AVIVA Hip Hop 11 anos - 

- Festival Latinidades - 

- Aviva Hip Hop – 

- Hip Hop Contra a Fome, Isso Sim é Ser Solidário 

- A Quebrada em Cena 

- Festival YO! Music 

- Projeto MobilizAcesso 

- Projeto DJ`s Contra a Fome 

- Vídeo Black Mix 

- II Encontro Nordestino de Cordel em Brasília 

- Modo de Gestão e Produção Cultural 

- Batom Battle 

- Feira de Música 2012 

- Palestra Leis de Incentivo na Comunidade Europeia 

- 1ª Rodada de Negócios Internacional da Música 

- Fórum sobre Capacitação de Mercados Criativos 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto Entardecer dos Ojás, consiste em um encontro cultural, festivo e litúrgico que busca valorizar a 

cultura, a identidade e as tradições ancestrais das comunidades afro-religiosas por meio da música, dança, 

performance e saberes próprios dessas comunidades.   

 

Visa com a realização das suas ações: 



 

Resgatar tradições afro-brasileiras e fazer a manutenção dessas expressões culturais, que também se 

inscrevem como práticas culturais históricas, seculares e ancestrais.  

Promover discussões sobre questões raciais, com a intenção de combater a intolerância religiosa contra as 

religiões de matriz africana. 

Promover a sustentabilidade periférica, através da economia criativa gerando um intercâmbio de negócios 

entre os participantes. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do projeto Entardecer dos Ojás, que consiste em um encontro cultural, festivo e litúrgico que busca 

valorizar a cultura, a identidade e as tradições ancestrais das comunidades afro-religiosas por meio da música, 

dança, performance e saberes próprios dessas comunidades.   

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

(Razões da proposição e interesse público na sua realização) 

 

Mesmo diante do evidente crescimento das religiões de matriz africana e da vocação de Planaltina para a 

manutenção de tradições religiosas seculares, vide o catolicismo popular da cidade e suas festividades, valiosos 

patrimônios do povo planaltinense. Essas celebrações públicas de grande alcance, entretanto, não incluem as 

religiões de matriz africana e não existem políticas culturais específicas para este segmento, que incentivem a 

manutenção dessas expressões culturais e saberes ancestrais, que também se inscrevem como práticas culturais 

históricas, seculares e ancestrais e por isso, patrimônio cultural de Planaltina. Com atividades voltadas 

principalmente para a disseminação dos saberes e expressões culturais afro-brasileiras, o grupo Ação e 

Tradição promove também discussões sobre questões raciais, com o intuito de combater a intolerância religiosa 

contra as religiões de matriz africana, resgatando tradições afro-brasileiras como a capoeira, samba de roda, 

oficinas de turbante, danças afro e confecção de roupas africanas e instrumentos de percussão, valorizando os 

saberes ancestrais gestados nos territórios religiosos afro-brasileiros. O Ponto de Cultura Ação e Tradição 

realiza anualmente o evento Entardecer dos Ojás, oficiado pela primeira vez no ano de 2015. O Entardecer dos 

Ojás: Cultura e Tradição Negra, é o único evento na cidade de Planaltina que propõe um circuito de atividades 

totalmente embasado na cultura afro, cujo objetivo maior é dar visibilidade à cultura negra e suas múltiplas 

expressões, discutindo ideias de igualdade, sustentabilidade e economia solidária, consequentemente 



 

colaborando no combate ao racismo religioso, questão latente na sociedade brasileira. A atividade é realizada 

preferencialmente em meados do mês de novembro em referência ao mês da Consciência Negra, em sintonia 

com o calendário escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal e em conformidade com a lei 10.639 de 

valorização da cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação pública sancionada pela presidência da 

república em 2013. 

É fundamental ressaltar que a importância desse período no ano é grande não apenas para a comunidade 

negra e afro-religiosa, mas para toda a população, pois, nenhuma data oficial é escolhida aleatoriamente, ao 

contrário, serve como um marcador temporal das questões fundamentais que atravessam a identidade e o 

patrimônio cultural do povo brasileiro. Novembro é o mês que, de acordo com a historiografia brasileira, Zumbi 

dos Palmares fora executado. Atividades com essa temática, realizadas no mês de novembro trazem uma 

valiosa lição de valorização da memória e do patrimônio cultural afro brasileiro, que deve ser explorado e 

aprofundado nas escolas, universidades e em todos os espaços formais e não formais de educação. 

         Segundo os dados da CODEPLAN (PDAD 2018, pág. 22), 64,4% da população planaltinense é parda e 

9,6% preta. Para o IBGE (2013), pretos e pardos formam a população negra, ou seja, temos uma cidade com 

74% da população negra e não possuímos um debate sobre essa temática e tão pouco equidade racial no que 

tange às atividades culturais e profissionalizantes.  

       A realização deste Projeto tem como foco o fortalecimento desse debate, contra a discriminação que assola 

o povo negro e busca proporcionar formação e  dar continuidade ao Encontro da Cultura e Tradição Negra de 

Planaltina, além de propor um diálogo entre os participantes e dar visibilidade a essa temática que na maioria 

das vezes é tratada de forma insatisfatória e de maneira discriminada.  

        Ultrapassar as fronteiras do preconceito racial, cultural e religioso, passa por reconhecer e perceber a 

grande influência e contribuição que os negros proporcionaram para a cultura de um modo geral. Quando 

conseguimos nos apropriarmos e nos reconhecermos em uma cultura, incorporá-la em nossas atividades 

diárias, isso representa um grande avanço para a nossa visão de mundo e na construção de uma sociedade 

menos preconceituosa. Deste modo, acreditamos que o  Entardecer dos Ojás: Cultura e Tradição Negra em 

Planaltina poderá construir pontes de diálogo, formação e transformação, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento do pertencimento e da identidade negra, como desmistificar as visões construídas pelo 

racismo, fomentando o entendimento de que essa cultura  é a base da construção da identidade cultural que 

constitui o povo brasileiro em toda a sua diversidade e singularidade, por tanto, patrimônio deste povo. Para 

isso, pensamos em mediações. As informações que aprofundam a importância da Cultura Africana na formação 

da sociedade brasileira apresentam o intercâmbio cultural como fruto das diversas interações sociais, tecem 

novos sentidos compreensíveis, moldando características e ressignificando histórias que possam transitar de 

diferentes maneiras possíveis no espaço de diálogo entre os diversos segmentos da comunidade de Planaltina. 

Pensando na geração de uma fonte de renda para esse público através da economia criativa e solidária e com o 



 

compromisso com meio ambiente nas estratégias mediacionais  Axé, e o evento tradicional Entardecer dos 

Ojás.  

 

A IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA, COMBATE AO RACISMO E INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA 

A população negra é coautora da história dessa nação. O legado cultural africano influenciou nossa 

música, religião, dança, culinária, esporte, linguagem e diversas outras manifestações artísticas e 

culturais. Os pretos e pardos no Brasil, que juntos representam os afrodescendentes, são mais da 

metade dos 190,7 milhões de brasileiros. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), somos 51% da população. Diante disso, torna-se cada vez mais 

necessária a criação e aplicação eficiente das políticas públicas existentes para a inclusão dos negros 

nas esferas pública e privada, e em diversos setores da sociedade. Percebe-se que a importância do 

legado africano na formação da sociedade brasileira é além do que lhe é conferido. Toda a cultura 

brasileira está impregnada da herança africana. Sua presença fez quase tudo o que aqui se tem. 

O Entardecer dos Ojás tem por objetivo trazer a compreensão da importância da cultura africana 

descrevendo sua trajetória e processos valorosos na formação da sociedade brasileira como forma de 

combate ao racismo e intolerância religiosa. Pretendendo abordar elementos necessários para fortalecer 

e promover seus feitos, utilizando instrumentos informativos que envolvam e contemplem a 

diversidade cultural, reconhecendo por meio das experiências adquiridas o desenvolvimento da 

cidadania e formação crítica. O objetivo geral da pesquisa consiste em compreender a cultura africana 

como elemento construtivo da sociedade brasileira moldando características e ressignificando a 

história. a fim de gerar o combate à intolerância religiosa 

A IMPORTÂNCIA DA CULTURA AFRO BRASILEIRA, COMBATE AO RACISMO E 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA PARA O TURISMO  

Trazemos destaque a um nicho que tem um enorme potencial e que necessita se desenvolver para 

que possa ser explorado de forma responsável e sustentável. É o turismo musical, que vai muito 

além de visitar uma cidade, ver um festival de música ou outras apresentações musicais.   

As conferências e convenções de negócios voltados para a música vem crescendo a cada ano e 

fortalecendo o setor que não é apenas festivais e shows e em época de pandemia esse formato 



 

virtual é a aposta. 

É necessário mobilizar esse setor de negócios que impacta o turismo, seja pelo setor musical e o 

setor de negócios e eventos, os dois eixos se agregam e geram valor.  

É um jeito novo de conhecer o mundo, tendo a música como bússola. Uma das formas de agregar 

conhecimento para um artista é frequentar nesse meio, seja de forma presencial e online de acordo 

com a atual situação pandêmica. Outro grande benefício de frequentar essas conferências para os 

artistas é o networking criado no evento, onde diversos profissionais do ramo podem se conhecer, 

trocar experiências e iniciar novas parcerias.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 As atividades promovidas pela comunidade Ilê Eyele Ogê Asé Ogodô Axé Oxumarê - Ponto de Cultura Ação 

e Tradição têm sido realizadas nos bairros das periferias urbanas e rurais do Distrito Federal, principalmente 

em Planaltina, onde se localiza, cidade que possui uma quantidade expressiva de territórios religiosos de matriz 

Africana, expressiva tanto numérica quanto em diversidade dessas expressões religiosas, como sinaliza o 

Inventário Nacional de Referências Culturais dos Lugares de Culto de Matriz Africana e Afro-brasileira do 

Distrito Federal e Entorno. Realizado pelo IPHAN nos anos de 2012 e 2013, este inventário já apontava a 

grande quantidade de lugares de culto de matriz africana e afro-brasileira em Planaltina. Atualmente, esse 

número cresceu consideravelmente, devido a dinâmica natural dessas tradições em que os mais jovens 

atingindo a maioridade religiosa, criam seus próprios lugares de culto.   

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Nas últimas edições os resultados do Entardecer dos Ojás foram: 

IMPACTO NA ECONOMIA  

Se, por um lado, o mercado de eventos presencial despencou a partir da pandemia de Covid-19 (com 

impacto negativo em 98% das empresas do setor), é um momento de se reinventar, e por isso apostamos 

na primeira etapa em formato virtual e em 2021 finalizar de forma presencial. 

Nosso maior desafio é construir uma jornada que não seja somente composta por conteúdo, mas 

também por experiência para os participantes.  

Propomos interações em tempo real, uma experiência distinta. A realização de eventos on-line é um 

comportamento global, a indústria do streaming está super demandada no mundo inteiro. E esse ponto 

que defendemos em nosso projeto, é que esse modelo impulsione e vire um negócio de impacto capaz 

de impulsionar o setor.  

Toda a contratação dos serviços e de mão de obra do projeto serão 100% do DF, com o intuito de 



 

colaborar na retomada econômica do DF.  

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

   Realizar a atividade denominada VI Entardecer dos Ojás: Cultura e Tradição Negra em Planaltina,  

previsto pra data 12/02/2022 no Complexo Cultural de Planaltina, promovendo o encontro e o contato do 

público em geral com as tradições, musicalidades e saberes das comunidades tradicionais de matriz africana 

em especial do Ilê Eyele Ogê Asé Ogodô Asé Oxumarê, lugar de culto em que os oficiantes desenvolvem tais 

tradições.  

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

⮚ Fortalecer o segmento do Distrito Federal;  

⮚ Gerar empregos diretos; 

⮚ Gerar novos negócios; 

➢  Oferecer ao público uma programação diversificada e inovadora; 

 

⮚ Fortalecer Brasília no circuito das conferências musicais do mundo;  

⮚ 

  

  

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 Quantidade de pessoas participando da Conferência e do Canal de comunicação. 

 2.6.2 METAS QUALITATIVAS  

Pesquisa de satisfação do público com elaboração de relatório final. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 



 

 VI Entardecer dos Ojás: Cultura e 

Tradição Negra em Planaltina  

 

Geração de 100 postos de trabalho 

Perfil do público que participa do 

evento 

Potencial de projeção do projeto, a 

nível local, regional e nacional 

Número de pessoas participantes  

Registro do Evento 

 Relatório gerado  

Pesquisa de satisfação do público 

Clipping do evento e valoração de 

mídia entregue pela assessoria de 

imprensa local e nacional 

Relatório gerado 

Entrega de relatório final do evento 

e relatório fotográfico 

  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Meta 1 – (Pré-produção) Planejamento e execução das atividades de pré produção Etapa 1 

– Planejamento e Execução 

*Serviços Administrativos / Financeiros / Executivos  

*Plano de Comunicação  

Meta 2 – (Produção) Contratação   

Etapa 1 – Serviço de Contratação e execução das atividades  

 

Meta 3 – (Pós-Produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final   

Etapa 1 - Levantamento de notas fiscais, contratos, fotos, registros visuais, valoração, clipagem para 

elaboração de relatório final de prestação de contas e monitoramento.   

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

DESDOBRAMENTOS: 

 

Culturais: 

● Dar visibilidade à manifestações culturais negras na macrorregião, 

● Reconhecer e divulgar os saberes dos participantes como matéria prima para o 

desenvolvimento de seus talentos e memórias; 

● Reforçar o respeito à diversidade e a pluralidade de culturas e etnias; 

 

Econômicos: 

● Geração de trabalho e renda para entes e agentes culturais que se dedicam à promoção da 

arte e cultura no DF especialmente da macrorregião; 

● Geração de possibilidades de trabalho e autonomia financeira especialmente para a comunidade 

negra e de terreiros; 

● Fortalecer a cadeia de Economia da macrorregião; 

 

 

 



 

 Sociais: 

● Oferecer à população, especialmente aos mais jovens, um diálogo crítico por meio das 

vertentes da cultura enfatizando a cultura negra; 

● Dar visibilidade às memórias da cultura, para além daquelas narradas a partir de 

lugares centrais e hegemônicos da história brasileira; 

● Dar visibilidade a essa cultura viva, ancestral e contemporânea, produzida por aqueles que estão à 

margem da sociedade; 

 

Acessibilidade: 

● Promover acessibilidade aos(às) deficientes auditivos e visuais na transformação social e 

cultural através de ações específicas a este público; 

● Levar arte e cultura de qualidade às comunidades atendidas pelo projeto; 

● Fomentar o olhar da comunidade para os espaços de vulnerabilidade e exclusão social dentro 

da própria região, agindo assim de forma mais participativa.  

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

FEVEREIRO/2022 

Pré-produção e produção do projeto  

Programação do Evento de Encerramento Entardecer dos Ojás 

(Programação prévia sujeita a alteração) 

14:00 - Abertura da Feirinha de economia criativa 

14:00 - Abertura Oficial do Entardecer dos Ojás 

14: 15 - Mesa Redonda de abertura 

15:15 - Apresentação cultural (Grupo local) 

16:00 - Apresentação Cultural (Grupo Local) 

16:40 - Roda de Capoeira do Ponto de Cultura Ação e Tradição 

17:00 - Plantio das Árvores sagradas e Inauguração da Praça 

18:00 - Ato Litúrgico de amarração dos Ojás, lavagem do chão do Complexo Cultural de Planaltina 

19:00 - Apresentação cultural (grupo local) 

19:30 - Desfile de roupas africanas do Ponto de Cultura Ação e Tradição 

20:30 - Apresentação Cultural Samba de Roda 

21:30: Agradecimentos e encerramento 

2.11 CONTRAPARTIDAS 

 - Inserção da chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 

Federal em material de promoção do projeto, no site oficial da instituição durante 90 dias; 



 

- Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência exigida; 

- Capa do evento no facebook durante 90 dias; 

- Capa twitter do evento durante 90 dias; 

- 2 Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico; 

- Inclusão das hashtags #seturdf #juntosporbrasília #secretariadeturismo #maisbrasilia #visitebrasilia em posts; 

- Inserção de vídeo de sobre Brasília a ser definido pela secretária, nos painéis e atividades do evento. 

  

2.12 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Não se aplica 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

Entardecer 

dos Ojás : 

Cultura e 

Tradição 

Negra em 

Planaltina  

1 
Comunicação  

 R$9.100,00 
31 de 

dezembro 2021 

18 de março 

2022 

2  Recursos Humanos  R$20.000,00 
31 de 

dezembro 2021 

18 de março 

2022 

 3 Cachês R$14.200,00 
12 de fevereiro  

2022 

16 de 

fevereiro 

2022 

 4 Serviços Diversos 
R$6.692,00 

 

31 de 

dezembro 2021 

12 de 

fevereiro 

2022 

   

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 



 

Meta 
Etapa/Fa

se 
Especificação Janeiro 

Meta 1 

  realização   

1 Comunicação  R$9.100,00 

2 Recursos Humanos R$20.300,00 

3 Caches R$14.200,00 

4 Serviços Diversos 
R$6.400,00 
 

  SUBTOTAL R$50.000,00 

  TOTAL                                                                                              R$50.000,00 
 

  

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

 

VI Entardecer dos Ojás: Cultura e Tradição Negra em Planaltina 

Item  Descrição Detalhada Unida
de  de   

Medida 

Qtd.  Valor   
Unitário  

Valor Total  Realiza
çã o 

Meta 1 - COMUNICAÇÃO 

1.1.1  Assessoria de imprensa)  mês  2  R$500,00 R$1000,00 EMENDA 

1.1.2 Fotógrafos  diária  2 R$1000,00 R$2000,00 EMENDA 

1.1.3  Impulsionamento de redes sociais  verba  1  R$300,00 R$300,00 EMENDA 

1.1.4  Social media  mês  2 R1500,00 R$3000,00 EMENDA 

1.1.5  Web designer  mês  2 R$1000,00 R$2000,00 EMENDA 

1.1.6 Locação de carro de som hora 20 R$40,00 R$800,00 EMENDA 

SUB-TOTAL META 1>>>>>  R$   

 

R$9.100,00 

 

 

META 2 - RECURSOS HUMANOS 

2.1.1 Coordenação Geral  - - - -  



 

2.1.2 Coordenação de produção  mês  2 R$2650,00 R$5300,00 EMENDA 

2.1.3  Coordenação Executiva  - - - -  

2.1.4  Coordenação de Comunicação mês 2 R$2500,00 R$5000,00 EMENDA 

2.1. 5 Coordenação Artística serviço  2 R$2500,00 R$5000,00 EMENDA 

2.1.6  Assessoria Jurídica mês 2 R$2500,00 R$5000,00 EMENDA 

SUB-TOTAL META 2>>>>> 
R$20.300,00  

 

 

 

R$20.000,00 

META 3 - CACHÊS 

3.1.1  Apresentadores (EVENTO GERAL) cachê  2  R$ 1.500,00  R$ 3.000,00  EMENDA 

3.1.2  Artistas selecionados - cachê de seleção  cachê  5 R$ 2.000,00  R$ 10.000,00  EMENDA 

3.1.3 Mestre de Cerimônia para o desfile cachê 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 EMENDA 

SUB-TOTAL META 4>>>>>  R$   

14.200,00  

 

META 4 - SERVIÇOS DIVERSOS 

4.1.1 Flores para o cenário unidade 
(maço) 

30 R$ 60,00  R$ 1.800,00 EMENDA 

 

4.1.2 Tecido para confecção dos Ojás metro 50 R$30,00 R$ 1.500,00 EMENDA 

4.1.3 Fornecimento de Almoço e Jantar (Por 
Pessoa) 

Unidade 50 R$30,00 R$ 1.500,00 EMENDA 

4.1.4 Técnico de iluminação  diária 1 R$200,00 R$200,00 EMENDA 

4.1.5 Técnico de som diária  R$200,00 R$200,00 EMENDA 

5.1.6  Libras  hora  6 R$ 200,00  R$ 1.200,00 EMENDA 

SUB-TOTAL META 4>>>>>  6.400,00   

TOTAL  R$50.000,00  

 

 



 

 

5.1 Planilha Global 

 

PLANILHA GLOBAL 

 

Item  Descrição 
Detalhada 

Unidade  de   

Medida 
Qtd  Valor   

Unitário  
Valor Total  Realização 

 

Meta 1 - COMUNICAÇÃO 

 

1.1.1  Assessoria de Serviço de  
asses 
soria de imprensa local 
(conhecimento  sobre o 
DF) incluindo clipping  
impresso, valoração de 
mídia e on-line e  relatório 
final de mídia espontânea 
imprensa)  

mês  2  R$500,00 R$1000,00 EMENDA 

1.1.2 Fotógrafos - Responsável pelo 
registro de  imagem evento  
 

diária  2 R$1000,00 R$2000,00 EMENDA 

1.1.3 Impulsionamento de redes 
sociais  

verba  1  R$300,00 R$300,00 EMENDA 

1.1.4  Social media profissional 
responsável pela  gestão das 
várias plataformas de redes  
sociais. 
 

mês  2 R$1500,00 R$3.00,00 EMENDA 

1.1.5 Web designer-profissional 
especializado  em designer 
gráfico ligada a área de  
Marketing, sendo responsável 
pela   
elaboração de atividades 
relativas a toda a  
comunicação, seja ela 
interna/externa ou de  
desenvolvimento de produtos.  

mês  2 R$1000,00 R$2000,00 EMENDA 

1.1.6 Locação de carro de som - 

Divulgação do evento 

durante 5 dias, 4 horas por 

dia, em Planaltina 

hora 20 R$40,00 R$800,00 EMENDA 

 

 SUB-TOTAL META 1>>>> R$9.100,00 



 

 

 

META 2 - RECURSOS HUMANOS 

 

 

2.1.1  Coordenação Geral - 

Responsável pela 
coordenação geral 
do projeto. 
Coordena todas as 
equipes, andamento 
do projeto, e 
acompanha a 
prestação de 
serviços da equipe e 
fornecedores em 
todas as etapas. 

-  -   f 

 
2.1.2 

Coordenação de 

produção - - 
Profissional 
responsável por 
todas as partes 
organizacionais, 
acompanhar o 
evento, desde o 
planejamento á 
prestação de conta. 
Monitoramento de 
todas as atividades 
envolvidas na pré-
produção, produção 
e pós- produção, no 
período de 17 de 
dezembro de 2020 a 
07 de janeiro de 
2021 

mês  2  R$ 2.650,00  R$ 5.300,00  EMENDA 

2.1.3 Coordenação de 
Produção Executiva - 
Profissional responsável 
por toda a  produção da 
conferência engloba a  
organização de 
cronogramas,   
organogramas, alinhamento 
com   
fornecedores, 
entrega de relatórios 
de  execução, 
coordenação da 
equipe de  produção 
durante a execução 
do projeto 

     

2.1.4 Coordenação de 
Comunicação -  
Profissional responsável 

mês  2  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00  EMENDA 



 

pela logística de 
comunicação, divulgação 
equipe comunicação e 
mídias do evento 

2.1.5 Coordenação Artística 
- Profissional 
responsável pelo 
desenvolvimento de 
conceitos para o 
evento, associando 
este às atrações e 
convidados. 
Coordenar, 
acompanhar, controlar 
e executar a 
programação. 

mês  2  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00  EMENDA 

2.1.6 Assessoria Jurídica - 
Profissional 
responsável pelo 
acompanhamento 
jurídico na elaboração 
e execução de projeto 

mês  2  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00  EMENDA 

 

 SUB-TOTAL META 2>>>> R$20.300,00 

 

 

 

 

META 3 - CACHÊS  

3.1.1  Apresentadores 
-  Contratação 
de artistas para 
conduzir as 
apresentações 
durante o 
Evento. Inclui 
preparação dos 
textos e ensaio. 

cachê  2  R$ 1.500,00  R$ 3.000,00  EMENDA  

3.1.2  Artistas - 
Grupos, bandas 
e artistas locais 
e regionais para 
apresentações 
culturais 

cachê  5 R$ 2.000,00  R$ 10.000,00  EMENDA  

3.1.3 Mestre de 
Cerimônia para 
o desfile  

cachê  1 R$ 1.200,00  R$ 1.200,00  EMENDA  

 

 SUB-TOTAL META 3>>>> R$14.200,00 

 
 



 

 

 

META 4 - SERVIÇOS DIVERSOS 

4.1.1  Flores para o cenário - As 
flores serão usadas para 
ornamentação do cenário e 
para o ato dos Ojás 

unidade 
(maço) 

30 R$ 60,00  R$ 1.800,00 EMENDA 

4.1.2 Tecido para confecção dos Ojás 
- Material utilizado para o ato 
litúrgico cultural do amarração 
dos Ojás nas árvores  

metro 50 R$30,00 R$ 1.500,00 EMENDA 

4.1.3 Fornecimento de almoço e 
jantar para toda equipe de 
produção no dia do evento (em 
média 25 pessoas) 

Unidade 50 R$30,00 R$ 1.500,00 EMENDA 

4.1.4 Técnico de iluminação - 
Profissional encarregado da 
manutenção elétrica durante o 
Evento Final. Inclui 1 diária de 
montagem e testes, 1 diário para 
o evento e 1 diária de 
desmontagem 

diária 1 R$200,00 R$200,00 EMENDA 

4.1.5 Técnico de som - Profissional 
responsável pela operação de 
som durante o Evento. Inclui 
montagem. 

diária 1 R$200,00 R$200,00 EMENDA 

5.1.6 Libras - Profissional que auxilia a 
comunicação entre  pessoas que 
conseguem ouvir e pessoas  
com deficiência auditiva. Para 
isso, ele  utiliza a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras,  que 
será feito durante o evento de  
forma Simultânea 

hora  6 R$ 200,00  R$ 1,200,0 EMENDA 

 

SUB-TOTAL META 4>>>>> R$   
6.400,00  

TOTAL: R$50.000,00 

 

 

 

 
 

 

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

VI Entardecer dos Ojás : Cultura e Tradição Negra em Planaltina  

Meta 1 Comunicação 



 

Item Descrição Unid. 
Qua

nt. 

Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

 1.1.1 

Assessoria de Serviço de  assessoria de imprensa 
local (conhecimento  sobre o DF) incluindo clipping  
impresso, valoração de mídia e on-line e  relatório 
final de mídia espontânea e imprensa 

 

 mês  2  R$500,00  R$1.000,00  EMENDA 

1.1.2 
Fotógrafos - Responsável pelo registro de  imagem 
evento Diária 2 R$1.000,00  R$2.000,00  EMENDA 

1.1.3 Impulsionamento de redes sociais  verba 1  R$300,00  R$300,00 EMENDA 

1.1.4 
Social media profissional responsável pela  gestão das 
várias plataformas de redes  sociais mês 2 

R$1.500,00 

 

R$1.500,00 

 EMENDA 

1.1.5 

Web designer-profissional especializado  em designer 
gráfico ligada a área de  Marketing, sendo responsável 
pela   

elaboração de atividades relativas a toda a  
comunicação, seja ela interna/externa que necessite de 
material gráfico 

mês 2 
R$1.000,00 

 

R$2.000,00 

 EMENDA 

1.1.6 Locação de carro de som - Divulgação do evento 

durante 5 dias, 4 horas por dia, em Planaltina 

hora 20 R$40,00 R$800,00 
EMENDA 

VALOR TOTAL DA META 1: R$9.100,00     

Meta 2 Recursos Humanos 

Item Descrição Unid. 
Qua

nt. 

Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.1.1 

Coordenação Geral - Responsável pela 

coordenação geral do projeto. Coordena 

todas as equipes, andamento do projeto, 

e acompanha a prestação de serviços da 

equipe e fornecedores em todas as 

etapas. 

    
Funcionário 
do GDF 

 2.1.2 

Coordenação de produção - - Profissional 
responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o evento, desde 
o planejamento á prestação de conta. 
Monitoramento de todas as atividades 
envolvidas na pré-produção, produção e pós- 
produção 

 mês  2  R$2.500,00  R$5.000,00  EMENDA 

2.1.3 

Coordenação de Produção Executiva - 
Profissional responsável por toda a  produção da 
conferência engloba a  organização de 
cronogramas,   
organogramas, alinhamento com   
fornecedores, entrega de relatórios de  
execução, coordenação da equipe de  
produção durante a execução do projeto 

    
Funcionário 
do GDF 

2.1.4 

 

Coordenação de Comunicação -  Profissional 
responsável pela logística de comunicação, divulgação 
equipe comunicação e mídias do evento 

 mês  2  R$2.650,00 6.000  EMENDA 

2.1.5 
Coordenação Artística - Profissional responsável 
pelo desenvolvimento de conceitos para o evento, 
associando este às atrações e convidados. 

 mês  2  R$2.500,00  R$5.000,00  EMENDA 



 

Coordenar, acompanhar, controlar e executar a 
programação. 

2.1.6 
Assessoria Jurídica - Profissional 
responsável pelo acompanhamento 
jurídico na elaboração e execução de 
projeto 

 mês  2  R$2.500,00  R$5.000,00  EMENDA 

Valor Total da META 2 

   

R$20.300,00 

 

 EMENDA 

Meta 3 CACHES 

 

Item Descrição Unid. 
Qua

nt. 

Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.1.1 
Apresentador -  Contratação de artistas para conduzir as 
apresentações durante o Evento. Inclui preparação dos 
textos e ensaio. 

cache 2 

 

R$1.500,00 

 

 

R$3.000,00 

 

EMENDA 

3.1.2 
Artistas - Grupos, bandas e artistas locais e regionais 
para apresentações culturais cache 5 

 

R$2.000,00 

 

 

R$10.000,00 

 

EMENDA 

3.1.3 Mestre de Cerimônia para o desfile cache 1 

 

R$1.200,00 

 

 

R$1.200,00 

 

EMENDA 

Valor Total da Etapa 3 

  

R$14.200,00 

 

 EMENDA 

Meta 4 SERVIÇOS DIVERSOS 

 

Item Descrição Unid. 
Qua

nt. 

Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

4.1.1 

Flores para o cenário - As flores serão usadas para 
ornamentação do cenário e para o ato dos Ojás Unidade 

(maço) 
30 R$60,00 

 

R$1.800,00 

 

EMENDA 

4.1.2 
Tecido para confecção dos Ojás - Material utilizado para 
o ato litúrgico cultural do amarração dos Ojás nas árvores   Metro  50 R$30,00 

 

R$1.500,00 

 

EMENDA 



 

4.1.3 
Fornecimento de almoço e jantar para toda equipe de 
produção no dia do evento (em média 25 pessoas)  Unidade  50 R$30,00 

 

R$1.500,00 

 

EMENDA 

4.1.4 

Técnico de iluminação - Profissional encarregado da 
manutenção elétrica durante o Evento Final. Inclui 1 
diária de montagem e testes, 1 diário para o evento e 1 
diária de desmontagem 

diária 1 R$200,00 

 

R$200,00 

 

EMENDA 

 4.1.5 
Técnico de som - Profissional responsável pela operação 
de som durante o Evento. Inclui montagem. diária 1 R$200,00 

 

R$200,00 

 

EMENDA 

4.1.6 

Libras - Profissional que auxilia a comunicação entre  
pessoas que conseguem ouvir e pessoas  com 
deficiência auditiva. Para isso, ele  utiliza a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras,  que será feito durante o 
evento de  forma Simultânea 

 hora  6 R$200,00 R$1.200,00 EMENDA 

                                                                                 Valor Total da Etapa 4  R$ 6.400,00  EMENDA 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 50.000,00   

  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  EMENDA PARLAMENTAR   R$ 50.000,00 

Total R$ 50.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Verônica Diano Braga, inscrita no RG sob o nº 1.584.853 SSP-DFe CPF nº 689.780.491-68, na qualidade 
de presidente da  ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada, CNPJ: 
12.772.072/0001-36, 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  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).                                                   

 Brasília, 23 de dezembro de 2021 

 

Verônica Diano Braga 

CPF: 689.780.491-68 

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. 

                                                                                                  

ACESSO 
Verônica Diano Braga (Representante Legal) 

CPF: 689.780.491-68 



 

 

 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 de dezembro de 2021. 

 

 

Verônica Diano Braga (Representante Legal) 

CPF: 689.780.491-68 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


