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       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRESCE - DF 

CNPJ:08.466.173/0001-01 

Endereço: QS 304 CONJUNTO 3 –   SAMAMBAIA SUL 

Cidade: BRASÍLIA Bairro: SAMAMBAIA SUL UF: DF CEP: 72.306-503 

Telefone (DDD): (61)  9967-4458 Telefone (DDD): 

E-mail da OSC: crescedf2022@gmail.com Site da OSC: 

Representante Legal (Dirigente): Eduardo Nascimento Campos 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 484.075.181-15 
RG/Órgão Expedidor: 809795/SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: QUADRA QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 – Samambaia Sul (DF), 

Cep:  72.306-503 

Telefone (DDD): (61) 98118-1905 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Roney Batista Arnout da Cruz 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3.778.668 SSP/BA CPF: 475.030.415-87 

Telefone (DDD): 61 99823-0073 Telefone (DDD): 61 99823-0073 

E-Mail do Responsável: roneyarnout@gmail.com  

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: MARCHA PARA JESUS 2022 

Valor do Projeto: R$ 208.882,30 (duzentos e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) 

Local de realização: Brasília 

Período de Execução: Junho a Outubro/2022 Início: 30/06/2022 Término: 28/10/2022 

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

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

relacionada ao Turismo (  ) Eventos Turístico  ( x ) 

Valor total do projeto R$ (extenso): cento e noventa e nove mil e novecentos e setenta e seis reais 

Previsão de Atendimento: 10.000 

Previsão de público direto: 20.000 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 30.000 

mailto:projeto.sa13@gmail.com
mailto:roneyarnout@gmail.com
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 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

A Associação CRESCE-DF é uma associação de natureza privada que busca dar foco à cultura, à 

prática esportiva, à educação e cidadania. Vocacionada para sensibilizar a sociedade quanto à 

importância da relação interpessoal consolidadora, por meio de projetos interativos culturais, 

esportivos que envolve o lazer e entretenimentos visando o desenvolvimento do um indivíduo no 

meio social, profissional e educacional, consolidando e erguendo cidadãos, através de ações 

socioeducativas e projetos ousados que sempre busca atender demandas explicitamente gritantes. O 

diretor e fundador da Associação Cresce – DF é o Tecnólogo em Gestão Desportiva e Lazer, o sr. 

Eduardo Nascimento Campos; CRA-DF Nº 03-03270. 

Projetos Desenvolvidos: 

FESTA DAS TRIBOS (2005 – 2014) – A primeira edição da Festa das Tribos, foi em 2005 na cidade 

de Samambaia Sul. Na ocasião, sem recursos e patrocinadores, realizamos a Festa como muitas 

dificuldades financeira, mas por se tratar um evento cultural bem organizado, que envolve música, 

teatro, danças e diversos tipos de atrações artísticas além de ter um público livre, a cidade abraçou 

o evento e comerciantes interagiram e a Festa das Tribos foi um sucesso, conseguindo por iniciativa 

privada toda estrutura e bandas musicais. Em 2006, no dia 23 de novembro, fundamos a Associação 

Cresce – DF e três anos após, respeitando critérios do Estado, fizemos nossa primeira parceria com 

o Governos Federal junto ao MINC – Ministério da Cultura, na plataforma SICONV- Sistema de 

Convênio, por meio de emenda parlamentar, na ocasião o suplente Augusto Carvalho. Segue abaixo 

os anos em que tivemos a participação do GDF. 

● Festa das Tribos 2009 MINC Ministério da Cultura. 

● Festa das Tribos 2012 SECULT Secretaria de Cultura. 

● Festa das Tribos 2014 SECULT Secretaria de Cultura. 

● Festa das Tribos 2015 RA XIII Região Administrativa de Samambaia. 

● Fagama 2019 - Secretaria de Cultura 

● Planaltina de mãos dadas 2021 – Secretaria de Turismo 

● 6ª Feira da Goiaba de Brazlândia 2021 – Secretaria de Turismo 

● 5º Top Cufa 2021 – Secretaria de Turismo 

● 1ª Feira da Uva do DF – Secretaria de Turismo 

● 1ª Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA - Secretaria de Cultura 

● Taça das Favelas 2021 – Secretaria de Esportes 

● O Grande Encontro – Live 2021 - Secretaria de Cultura 

● LIIBRA 2021 – Liga Internacional de Basquete de rua – Secretaria de Esportes 

● Educação e Cultura 2022 - Ministério do Turismo. 

● Mulheres Criativas 2022 - Secretaria de Cultura 

● 7ª Edição da Feira da Goiaba de Brazlândia - Secretaria de Turismo 

● TOP CUFA 2022 - Secretaria de Turismo 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realização do projeto “MARCHA PARA JESUS”, no dia 02 de julho de 2022, com o objetivo de 

realizar um evento cultural e religioso na Capital, promovendo grandes atividades com intuito da 

promoção turística religiosa de Brasília. O evento consiste em fomentar, difundir e valorizar a 

manifestação cultural religiosa tradicional, contando com apresentações e produções artísticas locais 

e nacionais, além de proporcionar expressões do segmento religioso e cultural com música e dança 

para o público espectador. Todo o evento ocorrerá com a correta estrutura e cumprimento de todas 

as normas de segurança vigentes, garantido a comodidade de todos os envolvidos 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 O projeto visa contribuir para a promoção dos eventos ligados ao turismo religioso, tão presentes 

local, regional e nacional e internacionalmente, onde será realizada campanha de divulgação em 

todas as cidades satélites e no entorno do Distrito Federal, bem como abrangência nacional, para 

que ocorra um grande alcance no turismo nacional, turismo cívico e o turismo de experiência, 

uma vez que acontece no centro da Capital, A expectativa é atrair um público de 20.000 mil 

pessoas dessas cidades do RIDE e Nacional, durante todo o dia de evento, buscando com isso 

fortalecer o setor produtivo da capital e o fluxo de turistas para este segmento tão importante. 

Além disso, o projeto visa fortalecer todos os atrativos turístico e histórico da Capital, por ser 

esse grande potencial turístico religioso, atendendo também outros diversos segmentos: cívico, 

cultural e de grande eventos. 

SOBRE O MARCHA PARA JESUS  

A Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional (ou seja, realizado 

conjuntamente por diversas denominações evangélicas) que ocorre anualmente, há mais de 20 

anos, em milhares de cidades espalhadas pelo mundo, em mais de 170 países. Neste evento vê-

se a reunião de fiéis de várias denominações cristãs. Demonstra-se, ali, que a manifestação da 

fé acontece além dos templos, sendo viva e aberta a toda sociedade. O evento traz à rua as 

igrejas, que marcham acompanhando trios elétricos; a população compartilha um momento de 

música gospel e orações, independentemente de congregação, idade ou cultura, uma vez que o 

evento é aberto para todo público. 

 

Recepcionada no Brasil em 1993, a Marcha Para Jesus se repete anualmente e foi realizada em 

mais de 100 cidades, em várias regiões do País. O local mais tradicional de realização do evento 

é a capital paulista, que reúne milhões de pessoas de várias denominações cristãs todos os anos. 

A Marcha para Jesus tem importância reconhecida pela comunidade de São Paulo, por isso foi 

promulgada em 2015 a Lei 16.003, a qual confere à Marcha posição dentro do calendário oficial 

de atividades daquele estado e o evento passou a ser realizado tradicionalmente no feriado. 

Em Brasília, a Marcha para Jesus também começou a acontecer em 1993. A Capital do Brasil já 

promoveu mais de 20 edições do evento. A celebração movimenta o turismo local e regional, 
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visto que, em 2013, por exemplo, aproximadamente 7 mil pessoas saíram de vários estados 

e regiões do DF para prestigiar o evento em Brasília. Em 2019 aconteceu a última edição 

realizada no DF, o início do evento deu-se às 14h e a concentração ocorreu na Praça do Buriti. 

Após a reunião, os participantes caminharam juntos até o Museu Nacional da República, onde 

foram realizados shows para as mais de 4 (quatro) mil pessoas presentes no local. Autoridades 

políticas prestigiaram o evento, como o Governador Ibaneis Rocha e o Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro. 

Certo que o evento “Marcha para Jesus” tem fundamento religioso e abraça diversos 

pertencimentos culturais de cunho cristão, consequentemente, o dia desta manifestação de fé 

fortalece a cultura nacional e local, assim como fomenta o intercâmbio de saberes artísticos dos 

mais variados gêneros, por meio das apresentações musicais gospel. O estilo gospel se 

caracteriza por uma harmonia simples, pelo gênero folclórico e pela intensa influência do blues. 

Criada e difundida pelos negros, o estilo de música gospel se tornou popular entre pessoas do 

mundo todo, independentemente de etnia ou classe social.   

https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/08/10/governador-ibaneis-participa-da-marcha-para-

jesus/ 

 

https://noticias.gospelmais.com.br/evangelicos-lotam-esplanada-ministerios-marcha-jesus-

brasilia-41732.html 

 

Pensar a turismo/cultura remete ao raciocínio inicial de que se trata de um fenômeno de cunho 

social e dinâmico, assim, a cultura “é na verdade um conjunto múltiplo e multidirecional de 

fluxos de sentido, de matérias e formas de expressão que circulam permanentemente, que nunca 

respeitaram fronteiras, que sempre carregam em si a potência do diferente, do criativo, do 

inventivo, da irrupção, do acasalamento” (MUNIZ, 2007, p.03). A chamada “cultura gospel” 

não é uma expressão organizada, delimitada; mas um espectro de discursos, atitudes e 

comportamentos, com realidade sociopolítica e histórica. O gospel está naturalmente 

entremeado às demais culturas que o permeiam por conta de um processo de globalização 

acelerado.  

A Marcha para Jesus tem como forte característica a expressão musical, que é o principal objeto 

das amostras culturais artísticas. Ainda que atualmente possa ser vista como manifestação 

pública, a música no estilo gospel é uma modalidade intrínseca à identidade da comunidade 

cristã, dos templos, mas que, com o passar dos anos, reverberou para os espaços públicos, sendo 

uma expressão social e cultural, pois se moldou como evento que reúne elementos de todos esses 

campos.  

A promoção da democratização cultural é um dos serviços trazidos pelo evento, uma vez que dá 

acesso à população à fruição de bens e serviços culturais; fornece acesso livre às fontes de 

https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/08/10/governador-ibaneis-participa-da-marcha-para-jesus/
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/08/10/governador-ibaneis-participa-da-marcha-para-jesus/
https://noticias.gospelmais.com.br/evangelicos-lotam-esplanada-ministerios-marcha-jesus-brasilia-41732.html
https://noticias.gospelmais.com.br/evangelicos-lotam-esplanada-ministerios-marcha-jesus-brasilia-41732.html
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cultura distritais; fortalece a transversalidade da cultura e amplia a oferta de bens e serviços 

culturais, com vistas a estimular a democracia das manifestações culturais. 

O evento será gratuito e aberto para toda a sociedade, onde todos os membros da comunidade, 

das mais variadas idades, classes sociais, raças e culturas são convidados, aguardados e bem-

vindos. Será convidada toda a população do DF e região para uma caminhada marcada por 

louvores, orações, show musical, garantindo a laicidade, o direito à liberdade e à igualdade, 

mantendo a democracia e os direitos individuais e coletivos.  

A própria Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, identificou o grande potencial do 

turismo religioso da Capital, elaborando um mini-guia voltado ao segmento “ROTA DA PAZ - 

Capital da Esperança'', onde são divulgados diversos pontos turísticos religiosos de diversas 

religiões/denominações. com a seguinte contextualização de abertura:  

“Este mini-guia foi elaborado para levar você pela Rota da Paz, uma 

celebração à nossa cidade ecumênica, que abraça e respeita as diferentes 

manifestações espiritualistas, doutrinas e religiões.” 

 

 https://www.turismo.df.gov.br/rotasbrasilia/  

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) 

https://www.turismo.df.gov.br/rotasbrasilia/
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Através do apoio da Secretaria de Turismo as ações propostas pelo projeto por meio do Termo 

de Fomento a ser celebrado, fortalecerá as iniciativas de promoção do destino Brazlândia, como 

atrativo turístico, nas diversas modalidades: religioso, cultural, entre outros. Nesse sentido, ao 

longo do evento diversas ações estruturantes serão implementadas para posicionar a capital no 

circuito turístico de grandes eventos religiosos. 

Segundo dados do Ministério do Turismo, há 513 festas religiosas cadastradas no órgão, além 

de dezenas de atrações com essa motivação em vários municípios brasileiros. Também de acordo 

com a pasta, o turismo religioso é um segmento que movimenta 20 milhões de viagens por ano 

e injeta R$ 15 bilhões em nossa economia. 

Qual a importância do turismo religioso? 

Assim posto, fica evidente a importância do turismo religioso para uma determinada localidade, 

uma vez que este movimenta, de forma significativa, todo o complexo das cidades, 

proporcionando maior rentabilidade e transformações para o desenvolvimento do espaço urbano. 

Dados do evento: 

A Marcha passou a fazer parte oficialmente do calendário nacional, é um evento organizado e 

amparado por lei desde 03 de setembro de 2009, quando a Lei Federal 12.025 foi sancionada e 

instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Atualmente, é realizada em quase todas as 

capitais brasileiras.  

Impacto/Benefício do projeto: 

Instrumento de inclusão social, o evento comunitário “Marcha para Jesus”, promove a Cultura 

Gospel de modo a movimentar positivamente os setores culturais e econômicos locais. A 

produção do evento engaja artistas, prestadores de serviços, ambulantes, artesãos e turistas, o 

que colabora para inúmeros benefícios para a localidade e região, a exemplo do desenvolvimento 

econômico, com a venda de produtos e serviços, favorecendo autônomos, empresas locais 

(restaurantes, hotéis, shoppings). Além dos benefícios citados, é importante ressaltar que o 

evento é recebido pela comunidade expectadora como valioso entretenimento familiar e como 

promotor de intercâmbio cultural da música gospel, por meio das apresentações musicais do 

referido gênero, com os mais diversos ritmos, realizadas por artistas locais e nacionais. 

 

A Marcha para Jesus promove o fomento religioso local e nacional, por meio das manifestações 

artísticas de músicos e bandas locais, dançarinos e suas coreografias e cantores de música gospel 

com reconhecimento internacional, como Davi Sacer, artista com destaque em mais de 60 países 

e mais de 4 milhões de discos vendidos. As apresentações culturais iniciam a partir da 

concentração da marcha e seguem acontecendo durante toda a caminhada, a qual é acompanhada 

por trio elétrico que serve como palco para os artistas.  

Justificativa quanto às Políticas Públicas de Turismo:  
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O Projeto atende os dispositivos previstos nas Políticas Públicas de Turismo do Distrito Federal 

no que tange a Lei 4.883/2012, constante no item XII e XIV do art. 2º, a saber: 

(...) 

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que 

têm como objeto ações relacionadas à articulação, à 

mobilização e à sensibilização, além da promoção e 

comercialização dos roteiros, produtos e serviços 

turísticos do destino Brasília em âmbito local, regional, 

nacional e internacional;  

XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo 

turístico: aqueles que efetivamente contribuam para a 

movimentação de fluxos regionais, nacionais e 

internacionais de turistas no destino Brasília, como 

também para a propagação da imagem positiva do 

destino, interna e externamente;  

Bem como visa atender também as ações do Plano Nacional de Turismo – PNT 2018-2022, 

quanto ao item “4.5.1 Iniciativa: Promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e 

produtos turísticos brasileiros”, especificamente a Incentivar eventos geradores de fluxo 

turístico. Descreve:  

Os eventos podem se constituir como uma das principais 

motivações de viagens para os destinos brasileiros, 

gerando atratividade para períodos específicos e 

contribuindo para a diminuição da sazonalidade. 

Ademais, são fontes de geração de emprego e de 

distribuição de renda, além de auxiliarem na 

valorização do patrimônio cultural e imaterial do 

destino. 

Desde a sua criação, o Ministério do Turismo apoia 

eventos geradores de fluxos turísticos, impactando 

positivamente no desenvolvimento de um destino.  

Essa ação consiste em apoiar a realização dos eventos 

de caráter tradicional e de notório conhecimento 

popular, que comprovadamente contribuam para a 

promoção, o posicionamento do destino no mercado 

nacional e o fomento da atividade turística.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 
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Hoje em Brasília há 690.982 pessoas dominantes evangélicos de acordo com os dados do IBGE  

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/pesquisa/23/22107), bem como outras religiões, que se 

relacionam como os católicos e outras dominações cristãs.  

Brasília por ser esta capital que abraça todas pessoas vinda de outras cidades torna a capital do ecumenismo, 

onde é sede de grandes templos religiosos.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emendas parlamentares 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realização projeto “MARCHA PRA JESUS”, no dia 02 de julho de 2022, com o objetivo de realizar 

um evento cultural e religioso na Capital, promovendo grandes atividades com intuito da 

promoção turística religiosa de Brasília. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Incentivar o aumento do fluxo turístico voltado ao turismo religioso em Brasília; 

● Demonstrar que Brasília tem a capacidade de sediar eventos do segmento; 

● Continuidade, o desenvolvimento e a valorização dos pontos turístico religiosos da Capital; 

● Estimular a economia local, por meio da geração de renda e arrecadação de impostos; 

● Tornar o turismo religioso do Distrito Federal expressivo. 

 2.6 METAS GERAIS 

● Realizar a MARCHA PRA JESUS; 

● Impulsionar o Turismo local de acordo com ações do PNT; 

● Fortalecer o TRADE local através da prestação de serviços;  

● Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto; 

● Fomentar a economia local, gerando empregos para os empreendedores locais; 

● Promover a cidade como destino turístico religioso, gerando emprego e  renda aos empreendedores 

locais;  

● Gerar emprego e renda através da economia criativa com participação do  artesanato local e ações do 

terceiro setor através de demais projetos; 
● Promoção do turismo religioso na cidade através das ações do projeto. 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

● O evento será de acesso gratuito à população, tendo como público alvo as famílias, 

envolvendo um público  com faixa etária entre 0 a 70 anos;  

● Público direto estimado de 20.000 mil pessoas durante o evento. 

● Gerar aproximadamente de 200 empregos, sendo 150 diretos e 50 indiretos;  

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

● Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/pesquisa/23/22107
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econômico da cidade;   

● Movimentar a cadeia da economia local com a valorização do protagonismo local, 

inclusão social e  fortalecimento da cidadania;  

● Incentivar o turismo religioso, a promoção da produção cultural e artístico, com 

valorização de recursos humanos  e de infraestrutura local;   

● Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas 
Indicadores de 

Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

METAS GERAIS 

Público de até 20.000 (dez)  

mil pessoas, total somado 

em todos os dias do projeto 

- Divulgação das atividades da   

programação na imprensa  

- Aplicação da arte no  

material (site, mídias   

sociais);  

- Número de público   

visitante  

- Registros fotográficos;  

- Legados Sociais;   

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;   

 

Geração de Emprego e  

Renda - Contratação de  

serviços necessários para  a 

montagem, estrutura e  

logística do projeto 

- Montagem da estrutura  do 

evento conforme   

projeto;  

- Cópia de documentação  de 

contração  

- Espaços de exposição 

- Registro fotográfico e  vídeo-

gráfico das ações da  

programação;  

- Relatórios de produção.  

 - Fotos das equipes;   

- Lista de presença das  

equipes 

METAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Meta 01 – Contratação de 
serviços  necessários para a   

execução e comunicação  

antes e durante o projeto 

- Divulgação das   

atividades da   

programação na imprensa;  - 

Aplicação da arte no  material 

(site, mídias   

sociais); - Monitoramento  

das atividades. 

- Comprovação das Mídias  

- Relação da equipe;   

- Registros fotográficos 

Meta 02 –  Contratação de 

serviços  necessários para a  

montagem, estrutura e  

logística do projeto. A  meta 

tem como objetivo a 

produção e  execução de 

todas as  ações 

- Montagem da estrutura  do 

evento conforme projeto;   

- Realização das atividades da   

programação;   

- Cópia de documentação  de 

licenças e alvarás 

- Registro fotográfico e  

videográfico das ações da  

programação;   

- Relatórios de produção.  - 

Relatório de pesquisa  - Fotos 

das equipes;   

- Lista de presença das  
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relacionadas para o  

empenho do plano de  

trabalho 

equipes. Comprovação da  

documentação das licenças  

emitidas. 

Meta 03  - Pós-produção  - Prestação de contas; - Confecção de relatórios de  

registros fotográficos e  

videográficos;  

- Prestação de contas final   

 CONTRAPARTIDAS  

- Inserir a Logomarca SETUR em todas nas peças e vídeos como Apoio, físicas e digitais;  
- Impulsionar a iniciativa nas Redes Sociais para divulgar a iniciativa e promover o Destino Brasília;  
- Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto - Instagram, Twitter e Facebook ao longo da 
realização do projeto;  
- Utilizar a #seturdf em todos os posts alusivos ao projeto e outras hashtags que serão direcionadas pela 
SETUR. 
- Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo; 
- Contratar com recurso próprio da osc, guia turistico credenciado, que irá fazer intervenções durante o 
percurso, para falar sobre turismo Cívico, Religioso e Cultural; 
- Durante a realização do projeto o Guia Turistico irá realizar intervenções para falar sobre turismo Cívico, 
Religioso e Cultural; 
- Cada artista locai irá fazer 02 (dois) posts nas suas redes sociais divulgando do projeto e material 
produzido e indicado pela Setur; 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Realização projeto “MARCHA PRA JESUS”, no dia 02 de julho de 2022, com o objetivo de realizar um 

evento cultural e religioso na Capital, promovendo grandes atividades com intuito da promoção 

turística religiosa de Brasília. 

As atividades que envolvem a realização do projeto são: 

● Contratação de Serviços de Organização e Comunicação 

● Contratação de Serviços Operacionais 

 

  Cronograma de Execução do Projeto: 

  Pré-Produção 

30/06/2022 – 01/07/2022 

Composição da equipe RH para Produção do Projeto; Definição de Cronograma de Produção, 

Detalhamento Técnico; Elaboração do Croqui; Elaboração do Plano de Divulgação; Início da divulgação 

das atividades; Início das Inscrições; Contratação de serviços; Contratação de empresas especializadas 

para o fornecimento de Infraestrutura e serviços operacionais para o projeto; 

 

Produção 

02/07/2022  

Realização do evento; Montagem da estrutura no local do evento; Realização da Programação; 

Realização/acompanhamento do evento, com toda equipe envolvida; Registro Fotográfico e videográfico 

de todas as etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 
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Pós-Produção 

03/07/2022 – 28/10/2022 

Confecção do relatório de execução das atividades, Follow-up à imprensa e redes sociais, Elaboração de 

Clipping de Imprensa; Valoração das ações de assessoria de imprensa – mídia espontânea; Encerramento 

de contrato com fornecedores, Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas. 

 

Estratégia de Comunicação: 

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 de 

uma 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 o projeto também serão utilizadas como estratégias 

de divulgação do projeto. 

 

Plano de Comunicação irá anexo ao Plano de Trabalho 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

● Estimativa de público: 20.000 pessoas/visitantes 

● Fortalecer a imagem de Brasília, enquanto polo de diversidade e atratividade religiosa;  

● Aquecimento da economia local; 

● Geração de emprego e aumento no recolhimento de impostos. 

● Incentivar o turismo religioso de Brasília;  

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Detalhada  

Horário   Trio  Atração Cultural   

9h  Trio – Concentração  

Inicial / Praça do Buritis  

DJ / Trio Concentração   

9h30 Trio – Percurso  Lillyan Duarte / DF 

10h30  Trio _ Percurso                Davi Sacer / RJ 

11h  Trio – Percurso   DD Junior / DF  

11h45  Trio – Percurso  Hélio Borges / DF 

12h30  Trio – Concentração Final 

/ Museu da República   

DJ 

 

 

 



 

QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 
BRASÍLIA (DF) – CEP: 72.306-503 – CNPJ: 08.466.173/0001-01 
E-MAIL: associacrescedf @gmail.com – Tels.: (61) 99967-4458 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 

 Pré-produção, reuniões e 

contratações, alinhamento com 

a 

equipe de RH 

 R$ 

43.032,00 
30/06/2022 28/10/2022 

1.2  Serviço de  comunicação 
 R$ 

49.166,30 
30/06/2022 28/10/2022 

Meta 2 

2.1 
 Montagem de todas as 

estruturas 

 R$ 

41.156,00 
01/07/2022 02/07/2022 

2.2  Apresentação dos artistas 
 R$ 

69.000,00 
01/07/2022 02/07/2022 

2.3  Serviços de apoio R$ 5.088,00 01/07/2022 02/07/2022 

2.4 
 Serviços de Cuidados com a 

Saúde 
R$ 1.440,00 01/07/2022 02/07/2022 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês Valor 

Meta 1 

1.1  Desembolso Junho/2022  R$ 43.032,00 

1.2  Desembolso Junho/2022  R$ 49.166,30 

Meta 2 

2.1  Desembolso Junho/2022  R$ 41.156,00 

2.2  Desembolso Junho/2022  R$ 69.000,00 

2.3  Desembolso Julho/2022 R$ 5.088,00 

2.4  Desembolso Julho/2022 R$ 1.440,00 

1ª PARCELA JUNHO (30/06/2022)   R$ 202.354,30 

2ª PARCELA JULHO (01/07/2022) R$ 6.528,00 
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5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha Global 

MARCHA PARA JESUS - 2022 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

META 1 - Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de todas as fazes do projeto. 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.1 

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - direcionamento do projeto 
acompanhando de contratações, pagamentos, emissão de 
notas e prestação de contas.  (carga horária média de 20 horas 
a 30 horas semanais) 

SEMANA 8 R$ 818,00 R$ 6.544,00 

1.1.2 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - Responsável 
direcionamento do projeto e acompanhamento burocrático.  
(carga horária média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 8 R$ 856,00 R$ 6.848,00 

1.1.3 

COORDENADOR GERAL  – Prestação de serviço de profissional 
qualificado, com experiência comprovada de no mínimo 2 
(dois) anos em produção cultural/de eventos, para atuar com 
atribuições de coordenar a execução das atividades de toda 
equipe e controle de produção geral das atividades do evento, 
gerenciamento de todas as etapas de produção e seus 
respectivos cronogramas, envolvendo verificação de todas as 
instalações – atuar durante a pré-produção, produção e 
execução dos shows.  Participação nas reuniões internas e 
externas; Elaboração de cronogramas gerais 
(montagem/desmontagem, abastecimento, trabalho das 
equipes, relatoria, serviços de registros, logística inicial, etc)  
(carga horária média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 8 R$ 1.560,00 R$ 12.480,00 

1.1.4 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO  - Profissional responsável por 
coordenar a produção do projeto, em sintonia com a produção 
executiva, é quem acompanha a logistica da montagem das 
estruturas, de som, luz, palcos, galpoes e LEDs, e coordena 
todos os prestadores de serviços e fornecedores, aleém de 
alinhar os horários com os mesmos. (carga horária média de 
20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 6 R$ 1.560,00 R$ 9.360,00 

1.1.5 

PRODUÇÃO EXECUTIVA  - Prestação de serviços de 
profissional qualificado, com experiência comprovada em 
produção cultural/de eventos, cpara atuar como responsável 
por todas as partes organizacionais e todas as etapas 
relacionadas ao evento, desde o planejamento à prestação de 
contas, passando pela montagem e execução do evento. Deve 
ter conhecimento sobre infraestrutura de eventos de 
pequeno, médio e grande portes, sobre estruturas 
necessárias, sobre organização de fornecedores, funcionários 
e voluntários; sobre elaboração e controle de cronogramas; 
dinâmica de trabalho em bastidores; quadro de equipes de 
apoios, de técnicos e artísticas; monitoramento de todas as 

SEMANA 6 R$ 1.300,00 R$ 7.800,00 
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atividades envolvidas na pré e produção. (carga horária média 
de 20 horas a 30 horas semanais) 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 43.032,00 

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.2.1 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional responsável por 
divulgar  em todos os meios de comunicação matérias sobre o 
projeto. Período de contratação de 1 mes, incluindo o periodo 
para elaboração de relatório de imprensa e clipping com o 
resultado da assessoria de imprensa 

MÊS 1 R$ 2.515,00 R$ 2.515,00 

1.2.2 

GERENTE DAS REDES SOCIAIS - Profissional com experiencia 
em gestão das redes socias desde o processo de 
planejamento e organizaçao da informação por meio de 
análise, definição de estratégia e linguagem, administração e 
produção de conteúdo, monitoramento e o relacionamento 
diário e ativo com o público da feira nas redes sociais. 

MÊS 2 R$ 2.800,00 R$ 5.600,00 

1.2.3 
DESIGNER - Profissional responsável pela identidade visual do 
projeto e pelas peças que serão divulgadas nas redes sociais e 
peças off line. 

SERVIÇO 1 R$ 2.590,00 R$ 2.590,00 

1.2.4 
FOTOGRÁFO - Responsável por efetuar o registro fotográfico 
das ações do projeto  

DIARIA 2 R$ 300,00 R$ 600,00 

1.2.5 
AUDIOVISUAL: Captação imagens e  captação de audio , 
cobertura do evento. Estrutura contando com duas camaras 
de captação de imagem, drone e edição. 

DIARIA 1 R$ 2.405,00 R$ 2.405,00 

1.2.6 

IMPULSIONAMENTO - JORNAIS - BLOGS - SITE - REDES 
SOCIAIS - Para aumentar a visibilidade das peças publicitárias 
nas redes sociais e ter um maior alcance na divulgação do 
projeto. 

SERVIÇO 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.2.7 

PAINÉIS FRONT-LIGHT – Locação de painel publicitário para 
divulgação com lona impressa de 9,10mts X 3,70 mts = 33,67 
m², já com lona impressa , período 14 dias, a ser instalada no 
DF e Entorno. 

DIARIA 14 R$ 1.341,42 R$ 18.779,88 

1.2.8 
PAINÉIS LED DE DIVULÇÃO – Locação de painel P5 de 10 m² 
publicitário para divulgação  período de 14 dias, nas vias 
públicas do DF. 

DIARIA 14 R$ 353,33 R$ 4.946,62 

1.2.9 

CAMISETAS, Confecção, Descrição: Camiseta malha fio 30, 4/0 
cores, nos tamanhos P/M/G/GG/XXG e baby look G, gola em 
viés, meia manga, gravação frente e verso conforme arte a ser 
oferecida pela Coordenação do evento, cor a escolher. 

UNIDADE 140 R$ 28,07 R$ 3.929,80 

1.2.10 

BANNER: Confecção e instalação de em lona de PVC, branco 
fosco, 380g, impressão digital e alta qualidade de acabamento 
gráfico, até 4/0 cores, com acabamento a ser definido para 
cada utilização: Testeiras, Sinalização e etc. 

M2 80 R$ 35,00 R$ 2.800,00 

SUB-TOTAL  R$ 49.166,30 

META 2 - Montagem das estruturas e realização da Marcha para Jesus 

 Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para a feira 

2.1.1 
TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE, montagem em 01/07 e 
utilização em 02/07/2022. 

Unidade 3 R$ 13.010,00 R$ 39.030,00 

2.1.2 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO STANDARD - 
Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico 
portátil, em polipropileno ou material similar, com teto 
translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo (06 banheiros por 
dia, com lavagem diária e higenização conforme normas 
sanitárias) - 

DIÁRIA 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 

2.1.3 BANHEIRO QUIMICO PCD  - 2 unidades  DIARIA 2 R$ 163,00 R$ 326,00 

SUB-TOTAL  R$ 41.156,00 

 Etapa 2.2 - Serviço Artisticos 
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2.2.1 
ARTISTA/BANDA NACIONAL- Contratação de artista/banda 
para apresentação na programação musical em formato 
acustico  para se apresentar na feira. (CANTOR DAVI SACER) 

CACHÊ 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 

2.2.2 

ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda 
para apresentação na programação musical em formato 
acustico  para se apresentar na feira. (CANTOR HÉLIO 
BORGES) 

CACHÊ 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

2.2.3 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda 
para apresentação na programação musical em formato 
acustico  para se apresentar na feira.  (CANTOR DD JÚNIOR) 

CACHÊ 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

2.2.4 

ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda 
para apresentação na programação musical em formato 
acustico  para se apresentar na feira. (CANTORA LILLYAN 
DUARTE) 

CACHÊ 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

SUB-TOTAL  R$ 69.000,00 

 Etapa 2.3 - Serviço de Apoio 

2.3.1 

SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA -  Apoio para serviços 
gerais Pessoa uniformizada capacitada para realização do 
serviço de limpeza incluído (panos de chão, aspirador, 
vassouras, baldes, papel higiênico, sabonete cremoso, papel 
toalha, álcool em gel, desinfetante para as mãos, protetor de 
assento descartáveis, sacos de lixo, e demais produtos 
necessários à conservação do ambiente), diárias de 8 horas de 
serviço Sendo 6 profissionais - Sendo 03 profissionais para 
Cada trio eletrico 

DIÁRIA 6 R$ 130,00 R$ 780,00 

2.3.2 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS – 
Fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços 
de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada 
anti pânico para atuar em primeiros socorros, unifomizados 
com carga horária de 12h.  Sendo 06 profissionais - Sendo 02 
profissionais para Cada trio eletrico  

DIÁRIA 6 R$ 175,00 R$ 1.050,00 

2.3.3 

SEGURANÇA  - Fornecimento de locação e de prestação de 
serviços de mão de obra de Segurança Desarmada, para atuar 
como segurança na area externa o evento, uniformizado com 
camiseta e identificação da empresa, com carga horária de 
12h, Com registro na Secretaria de Segurança Pública ou 
Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da 
Lei nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983. Sendo 9 
profissionais - Sendo 03 profissionais por trio 

DIÁRIA 9 R$ 175,00 R$ 1.575,00 

2.3.4 UTI MOVEL 01 - Sendo 01 diária por dia de evento DIÁRIA 1 R$ 1.683,00 R$ 1.683,00 

SUB-TOTAL  R$ 5.088,00 

 Etapa 2.4 - Serviços de Cuidados com a Saúde 

2.4.1 
AGUA MINERAL - agua mineral, copo de 500 ml = 80 fardos 
com 12 unidades 

Unidade 960 R$ 1,50 R$ 1.440,00 

SUB-TOTAL  R$ 1.440,00 

TOTAL TERMO DE FOMENTO R$ 208.882,30 
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5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emendas Parlamentares Distrital  R$ 210.000,00 

2    

Total R$210.000,00 

 

 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS, inscrito no RG sob o nº 809.795/SSP-DF e CPF nº 484.075.181-15, 
na qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO CRESCE, CNPJ: 08.466.173/0001-01, 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; 
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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 disso, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observamos as 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 

                                                             

 Brasília/DF, 31 de maio de 2022 

 

 

 

 

Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CRA-DF: Nº 03-03270 
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6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 

(em caso de não haver encargos trabalhistas). 

 DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de 
encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da 
execução do projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 
13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 
recolhimento de encargo. 

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

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 Atenciosamente, 

Brasília/DF, 31 de maio de 2022 

 

 

 

 

Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CRA-DF: Nº 03-03270 
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6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à Secretaria de Estado 
do Turismo 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, 31/05 /2022 

  

  

Eduardo Nascimento Campos 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO(A) / SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


