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PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRESCE – DF 

CNPJ: 08.466.173/0001-01  

Endereço Qs 304 Conjunto 3 Lote 01  

Cidade: Brasília Bairro: Samambaia  UF:DF CEP: 

Telefone:   (61)  99967-4458 (61)  99967-4458 

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

Representante Legal : Eduardo Nascimento Campos (presidente) 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 48407518115 RG/Órgão Expedidor:   RG: 809795 SSPDF 

End. do Representante Legal:  Qd 102, conjunto 02 lote 1 bloco A AP. 1607 – Samambaia Sul/DF 

Telefone ((61) 99967-4458 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria:   Roney Batista Arnout da Cruz 

Função na parceria: Produção Executiva 

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

Telefone Whats: 61 99823-0073 Telefone Celular: 61 99823-0073 

E-Mail do Responsável: roneyarnout@gmail.com 

 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA 

Local de realização:  Concha Acústica do Distrito Federal 

Período de Execução: julho/2022 a setembro/2022 Início:13/07/2022 Término: 13/09/2022 

Enquadramento:        Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( x  )  Artesanato ( x  )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa 
relacionada ao Turismo (   ) Eventos ( x ) 
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Valor total do projeto:  R$ 249.930,00 (Duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais) 

Previsão de Atendimento: 3.000 pessoas diretos e indiretos 

Previsão de público: 2.000 pessoas diretas 

HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Associação Cresce - DF é uma associação de natureza cultural, esportiva, educacional e social, vocacionada 

para sensibilizar a sociedade quanto à importância da prática cultural e esportiva para o desenvolvimento social, 

profissional e educacional dos cidadãos brasileiros, através de ações e projetos controlados e planejados, 

prestação de serviços especializados e qualificados. Parágrafo Primeiro: As ações deverão ter foco nas diversas 

atividades culturais, sociais e esportivas, como forma de incentivar as suas práticas, a fim de promover o fomento 

do número de participantes e qualificá-los, com o objetivo de formar cidadãos, contribuindo para a valorização 

dos jovens, adultos e idosos, perante a sociedade brasileira. Parágrafo segundo: A Associação Cresce - DF, por 

sua natureza e propósitos, será uma associação realizadora e fomentadora de projetos, atividades e atitudes, em 

uma perspectiva de sustentabilidade e auto sustentabilidade. Artigo 3º - A Associação Cresce - DF tem como 

principais objetivos: I - Fomenta a arte e cultura no Distrito Federal, por meio de ações, programas e projetos nos 

centros Urbanos, nas periferias e nas áreas rurais. II - Promover atividades e projetos culturais nas áreas rurais, 

valorizando as tradições do campo e contribuindo no fortalecimento das economias locais. III - Incentivar a prática 

esportiva, como forma de valorização pessoal e social; IV - Desenvolver e executar projetos sociais, junto às 

comunidades, visando a integração de cidadãos na sociedade; V - Promover cursos, palestras e eventos para o 

incentivo à prática cultural e esportiva; VI - Promover competições para estimular, divulgar, capacitar, qualificar 

e profissionalizar os atletas; VII - Divulgar e estimular a prática esportiva, como forma de prevenção de contra as 

doenças; VIII - Divulgar e estimular a prática cultural e esportiva, como forma de combate ao uso de drogas, fumo 

e bebidas; ASSOCIAÇÃO CRESCE DF CNPJ: 08.466.173/0001-01 END: QS. 304 CONJUNTO 03 LOTE 01 

SALA 04; CEP:72306-503 SITE: www.associacrescedf@gmail.com; E-mail: associacrescedf@gmail.com IX - 

Estabelecer o intercâmbio, parcerias, contratações, convênios e acordos entre instituições nacionais e 

estrangeiras, públicas e privadas, visando atingir os objetivos institucionais; VIII - Prestar serviços especializados 

em qualificação profissional com execuções através de cursos profissionalizantes. 

Eventos realizados: 

● 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 – Setur 
● 6ª Feira da Goiaba de Brazlândia 2021 – Setur 
● 5º Top Cufa 2021 – Setur 
● 1ª Feira da Uva do DF – Setur 
● 1ª Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA - Secec 
● Taça das Favelas 2021 – Secretaria de Esportes 
● O Grande Encontro – Live 2021 – Secec 
● LIIBRA 2021 – Liga Internacional de Basquete de rua – Secretaria de Esportes 
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● Educação e Cultura 2022 - Ministério do Turismo. 

● Mulheres Criativas 2022 - Secretaria de Cultura 

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

● Rota do Turismo - Brazlândia 89 Anos - Secretaria de Turismo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:   BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 13/07/2022 TÉRMINO: 13/09/2022 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realizar o BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA nos dias 16 e 17 de julho de 2022, com diversas 

atividades no segmento sertanejo de Brasília na Concha Acústica de Brasília, com intuito de promover o ponto 

turístico . 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Brasília por ser essa cidade do Turismo tão diversificado, sempre abarcou cada segmento como oportunidade de 
promoção da Capital, com a música sertaneja sempre teve uma relação de grandes oportunidades, sendo palco 
de grandes eventos geradores de fluxo turístico no segmento, bem como revelação de artistas locais. O segmento 
que cresce cada dia mais, gerando emprego e renda (eixo econômico o qual o turismo está vinculado), não só aos 
profissionais da área, mas todos os demais segmentos atrelados aos eventos e produção musical, a Capital hoje 
conta com estabelecimentos (bares, restaurantes e casas noturnas) que tem como atrativos a música sertaneja. 
potencializando a capacidade de promoção da cidade através da música sertaneja. 

A Música e Turismo de Brasília 
Hoje vivemos uma realidade atual onde a imagem é carro chefe de qualquer promoção, para o turismo em especial 
é essencial, uma vez que desperta no turista a vontade de conhecer o ponto turístico, a partir da sua visualização, 
geração assim o turismo sensorial, setorial e experiência.  

O projeto tem como ponto principal a promoção dos pontos turísticos de Brasília, onde serão gerados conteúdos 
focados na sua promoção, potencializando o atrativo a fim de despertar no turista o desejo de visitação, assim 
gerando renda aos empreendedores locais. Todos os conteúdos serão com participação da música, unindo o 
segmento da música sertaneja a promoção do ponto turístico    

Sabemos que Brasília como é do conhecimento de todo o mundo sempre foi berço de grandes artistas de todos 
os segmentos, sendo o mais conhecidos o MPB com grandes artistas como Renato Russo e outros, assim como 
o segmento do Rock nacional como Capital Inicial, Raimundos e Plebe Rude e demais, daí começa.  

Brasília também sendo berço de grandes artistas vem revelando grandes artistas no segmento sertanejo, como 
por exemplo Gusttavo Lima, que mesmo não nascido na cidade cresceu e desenvolveu sua carreira do segmento 
sertanejo em Brasilia, breve resumo: “Aos 13 anos, tentou seguir carreira em Brasília por sugestão de um 

mailto:associacrescedf@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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conhecido que se comprometeu a buscá-lo assim que ele chegasse e ligasse. Quando chegou na rodoviária, ligou 
várias vezes do orelhão, mas não foi atendido. Passou fome e dormiu no chão da rodoviária por três dias, 
sobrevivendo apenas tocando guitarra e cantando para que as pessoas deixassem um dinheiro para ele poder 
comer. No quarto dia, o homem apareceu para buscá-lo e o deixou morar nos fundos de sua casa e ser músico 
dele. Depois disso, voltou a cantar com seus irmãos que tinham ido para Brasília, porém não deu certo mais uma 
vez e se separaram novamente, e assim os irmãos voltaram para Minas e ele continuou em Brasília. Com o nome 
de "Gustavo", formou com um amigo a dupla Gustavo & Alessandro, que não deu certo e durou um ano. Passou 
um tempo sendo guitarrista da dupla Jhonny & Rahony, a qual Jhonny deu abrigo para ele na época. Só que 
Gusttavo queria mesmo era cantar e não só tocar, então deixou a dupla e foi cantar sozinho, só que mais uma vez 
não deu certo. Foi lançado no mesmo ano o primeiro CD de sua carreira, intitulado Gusttavo Lima, contendo 24 
faixas. A música que mais se destacou na época foi a romântica "Rosas, Versos e Vinhos", escrita por Ivan 
Medeiros e Paschoal. "No outro dia, a gente já estava dentro do estúdio gravando o CD. E a segunda música que 
eu gravei, assim, valendo, foi a 'Rosas, Versos e Vinhos'. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gusttavo_Lima#:~:text=Gusttavo%20Lima%2C%20nome%20art%C3%ADstico%20d
e,e%20influ%C3%AAncia%20na%20m%C3%BAsica%20brasileira.  

Uma das duplas mais famosas de Brasília é Pedro Paulo & Matheus é uma dupla de música sertaneja do Brasil, 
formada em Brasília no ano de 2006 pelos cantores Pedro Paulo e Matheus, respectivamente. Os maiores 
sucessos da dupla ao longo da carreira são, "Eu Vou Te Buscar", "Saudade", "Paixão Gostosa", "Não Sei Se Vou 
Lá", entre outros. Pedro Paulo & Matheus iniciaram a carreira se apresentando nos bares e botequins de 
Sobradinho: região administrativa/cidade satélite do Distrito Federal. A dupla estreou no mercado fonográfico com 
o lançamento do CD "Puro Sertanejo", em 2006, com boa recepção do público. A partir daí a dupla caiu na estrada 
dividindo o palco com grandes expoentes música sertaneja como Zezé de Camargo e Luciano, Rio Negro & 
Solimões, Gusttavo Lima, Milionário e José Rico, Edson & Hudson, Vitor & Léo, José Menotti & Fabiano, Bruno & 
Marrone, Jorge & Matheus. Em 2008 a dupla grava o CD/DVD "Ao Vivo em Brasília". O show aconteceu em 
Taguatinga e marcou a sedimentação da estrada de conquista do Brasil. Nesse mesmo ano a gravadora Som 
Livre fechou um contrato Nacional de distribuição do produto.Em 2012 lançam um compacto com todos os 
sucessos da dupla, um total de quarenta sete canções chamado "Coletânea Pedro Paulo & Matheus". Já em 2014 
é a vez do CD "Meu Jeito de Amar", trabalho com dezoito músicas inéditas e também regravações com uma nova 
roupagem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Paulo_%26_Matheus  

Muitos outros músicos do segmento vem buscando seu espaço, bem como mostrando o potencial de cada Região 
Administrativa, através dos videoclipes e conteúdos, promovendo não só sua carreira, mas mostrando a beleza 
que nossa capital possui.  

Brasília de todos os tons  

Brasília como citado acima é amálgama de identidades culturais na qual há espaço para todas as expressões 
musicais, do rock ao samba, do axé ao sertanejo, do hip hop à música clássica. Ainda que seja conhecida como 
a capital do rock, a cidade vem produzindo bons músicos de samba e pagode, sertanejo e hip hop, e também bons 
DJs de música eletrônica. 

Na seara sertaneja, Pedro Paulo e Matheus capitanearam as duplas de sucesso da região. As raízes caipiras de 

Goiás e a onda sertaneja que tomou conta do país nos últimos anos tornam Brasília um terreno fértil para o 

surgimento de novos músicos. Ranking elaborado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad, 

mailto:associacrescedf@gmail.com
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Jhonny_%26_Rahony
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gusttavo_Lima_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosas,_Versos_e_Vinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gusttavo_Lima#:~:text=Gusttavo%20Lima%2C%20nome%20art%C3%ADstico%20de,e%20influ%C3%AAncia%20na%20m%C3%BAsica%20brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gusttavo_Lima#:~:text=Gusttavo%20Lima%2C%20nome%20art%C3%ADstico%20de,e%20influ%C3%AAncia%20na%20m%C3%BAsica%20brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dupla_sertaneja
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sertaneja
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mostra que, entre as dez músicas mais ouvidas no Centro-Oeste, nove são sertanejas. Brasília também pode ser 

chamada capital do sertanejo. 

Turismo em Brasília (Turismo Local) 
O Turismo do Distrito Federal tem vivido novos momentos de acordo com a Secretária Vanessa Mendonça 

comemora o resultado e reforça o trabalho que a pasta vem realizando desde o primeiro dia de gestão para 

fortalecer a cadeia turística da capital. “Essa conquista é o resultado de muito trabalho, liderado pelo nosso 

Governador e com a integração de toda a equipe de Governo. Do novo olhar do Turismo para a nossa 

cidade, atuando em diversos setores e estabelecendo a integração em todos os segmentos para 

ressignificar a nossa cidade com o sentimento de pertencimento. Da constante realização de ações 

estruturantes e de promoção pelo turismo rural, arquitetônico, náutico, de natureza, religioso e muitos 

outros, revelando uma cidade que amamos e que é muito mais do que a maioria das pessoas, que ainda 

não conhece, pode imaginar. A pandemia nos exigiu muito mais ações efetivas e continuadas e por isso 

atuamos com todos os setores fortemente impactados. Especialmente na criação de novas rotas com os 

diversos setores do trade, no permanente diálogo com a iniciativa privada, com as entidades locais e 

nacionais, promovendo e fortalecendo a nossa cidade como destino turístico seguro. Além disso, o 

trabalho integrado com o Ministério do Turismo e Embratur tem sido de fundamental importância”, afirmou 

a secretária. 

Brasília começa o ano com uma ótima notícia para o turismo: a capital brasileira é destino tendência para 2021 e 

está entre os cinco primeiros da lista divulgada pelo Ministério do Turismo nesta quinta-feira (28/1). O levantamento 

foi realizado tomando como base os principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e dos destinos que 

se alinham à demanda do novo turista no cenário pós-pandemia de Covid-19, que passa a valorizar ainda mais o 

turismo doméstico. Nesse cenário, as cidades de Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió 

(AL) aparecem no topo da base de dados analisada. 

Turismo interno 
A capital federal está pronta para receber visitantes, sempre com respeito a todas as medidas de segurança contra 
a Covid-19. 
  
Na lista de atrações, a cidade está repleta de dicas de passeios ao ar livre e contemplação, como o Lago Paranoá; 
a Catedral Metropolitana, um audacioso projeto de Oscar Niemeyer; o Panteão da Liberdade; e o Parque da 
Cidade Sarah Kubitschek, um dos maiores parques urbanos do mundo e o maior da América Latina, com atrativos 
para adultos e crianças como o parque de diversões Nicolândia e o parque Ana Lídia. 
Na Praça dos Três Poderes, destaque para a Casa de Chá. Além de ser uma das unidades do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT), o local também foi ressignificado na atual gestão do GDF e oferece ao público um 
espaço para exposições, artesanato e apresentações de dança. 
  
As Regiões Administrativas também encantam com suas belezas, histórias e cultura. Entre os atrativos imperdíveis 
estão o Centro Histórico de Planaltina; a Casa do Cantador, em Ceilândia; a Cachoeira do Tororó, em Santa Maria, 
e o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, em Brazlândia. 
  
Para ajudar moradores e visitantes a conhecerem essas e outras riquezas do Planalto Central, que incluem ainda 
400 Km de trilhas em meio a paisagens e tesouros ecológicos, a Secretaria de Turismo do DF elaborou uma 
coleção de rotas: a Rota Fora dos Eixos; a do Cerrado; a da Paz; a Cultural; e a Náutica, Cívica e Arquitetônica. 
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FONTES: http://www.turismo.df.gov.br/brasilia-esta-no-topo-dos-destinos-turisticos-tendencia-em-2021/ 

http://www.anuariododf.com.br/cultura/musica/ 

A CONCHA ACÚSTICA 

A Concha Acústica do Distrito Federal é um espaço cultural de Brasília, a capital brasileira, voltada a 
espetáculos ao ar livre. Considerado o primeiro espaço para grandes shows da cidade, fica às margens 
do lago Paranoá, no Setor de Clubes Esportivos Norte, ao lado do Museu de Arte de Brasília. 

Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969, apesar de ter recebido shows antes 
disso, e foi doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília, que é a atual Secretaria de Estado da 
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, gestora do local 

A Concha recebeu seus primeiros espetáculos na inauguração de Brasília em 1960, com a apresentação 
do Balé Municipal do Rio de Janeiro. Em 1967 foi realizado um show com Roberto Carlos, Erasmo Carlos 
e Wanderléa, assistido por mais de 25 mil pessoas. Entretanto, ela só seria inaugurada oficialmente em 
1969. 

O projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer tinha como mote integrar a arquitetura com a natureza. 

A concha tem uma área construída de 8.435,12 metros quadrados, sendo 29.750 metros quadrados de 
extensão total. Sua estrutura é composta por três projeções retangulares, uma plataforma trapezoidal e 
uma parte circular côncava. A concha em si tem 42 metros de comprimento e cinco metros de altura A 
parte do palco fica mais baixa que a dos bancos, num formato de anfiteatro. 

Os bancos de concreto - duzentos no total - são distribuídos em trinta fileiras e tem capacidade para 30 
pessoas em cada. A capacidade total do espaço é de cinco mil pessoas 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Brasília nos últimos anos (antes da Pandemia) foi palco de grande ações do segmento da música sertaneja, tais 
como VILLAMIX, FESTEJA BRASÍLIA, FESTIVAL AS PATROAS, BUTECO DO GUSTTAVO LIMA, eventos estes 
grande geradores de fluxos turístico para cidade, contando com públicos de quase 1 milhão de pessoas por edição. 
Brasília por estar localizada no centro-oeste onde a música sertaneja é tão presente, fortalece mais ainda o 
segmento musical, colocando Brasília no ranking da música sertaneja e bem como é berço de grandes talentos.  

Histórico da Música Sertanejo e Brasília  

No segmento do sertanejo, diversos eventos marcaram essa relação de promoção de Brasília através da Música 
Sertaneja, no início dessa trajetória sertaneja na Capital foi o evento Granja do Torto (Exposição Granja) que 
ao longo de anos crescia em público e promoção deste segmento na capital, onde cantores do segmentos como 
Bruno e Marrone, Jorge e Mateus, atraem multidões de turista para Brasília. 

Depois vem o projeto Villa Mix com primeira edição em 2018, e sempre realizado no cartão postal da cidade o 
Estádio Mané Garrincha, assim como no ano 2019 começa outro evento no segmento o FESTEJA BRASÍLIA , 
bem como eventos de diversos segmentos musicais, mas que tem sempre a participação da música sertaneja 
como o Eventos na Praia e Fun Festival, geradores de  e assim dando uma grande pausa devido a Pandemia de 
COVID. 

O Projeto visa atender as Políticas Públicas de Turismo do Distrito Federal no que tange a promoção dos atrativos 

turístico de Brasília, bem como articulação realizada por atores locais, de acordo com a Lei 4.883/2012, constante 

no item IV, do art. 2º e itens III e IV do art. 3º, a saber: 

(...) 

art 2º 

IV  –  atrativo  turístico:  todo  elemento  material  e  imaterial,  sejam  objetos,  

equipamentos  turísticos,  pessoas,fenômenos, eventos ou manifestações culturais, com 

capacidade para, de forma isolada ou em combinação com outros, atrair viajantes a uma 

determinada localidade da RIDE; 

(...) 

XII – eventos temáticos: aqueles que têm como objetivo discutir e promover assuntos 

relevantes para o turismo local, bem como as respectivas políticas públicas em relação aos 

segmentos da oferta e da demanda turística e do turismo social; 

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; 

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:  
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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. 

O projeto “Brasília do Turismo à Música Sertaneja”, é um projeto pensado para esse momento de retomada 

pós pandemia, onde suas atividades terão em primeiro lugar a promoção do ponto turístico. 

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Valorização do ponto turístico apresentado, tal como remuneração da equipe de trabalho e artistas participantes 
do projeto, e priorizar a contratação de empresas do Distrito Federal, para prestação de serviços e locação de 
equipamentos. 

Inclusive nos dias 16 e 17 de julho de 2022, dias que escolhemos para realizar o projeto, estará acontecendo na 
entrada da concha, uma feira colaborativa (diferentes conceitos de consumo ) e uma exposição fotográfica sobre 
Brasília, que com certeza potencializará a presença marcante do público para ambos os projetos. 

ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emendas parlamentares – Deputado Robério Negreiros de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e  
Deputado Daniel Donizet  de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Realizar o BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA nos dias 16 e 17 de julho de 2022, com 

diversas atividades no segmento sertanejo de Brasília na Concha Acústica de Brasília, com intuito de 

promover o ponto turístico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar a BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA;  

● Promover o ponto turístico que é a Concha Acústica  e o destino turístico, 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 cívico na cidade através das ações do projeto. 

METAS 

● Realizar a BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA;  

● Promover a cidade como destino turístico, 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; 

METAS QUANTITATIVAS 

● Reunir até 3.000 mil pessoas somadas a todos os dias do projeto;;  
● Gerar aproximadamente de 100 empregos, sendo 50 diretos e 50 indiretos;  

METAS QUALITATIVAS 

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

social e fortalecimento da cidadania; 
● Incentivar o turismo eventos, 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. 

 

 

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 
METAS GERAIS 

Reunir Público de até 

3.000 (tres)  mil pessoas, 

total somado em todos os 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa  

- Aplicação da arte no  material 

- Registros fotográficos;  

- Legados Sociais;   

- Visibilidade na mídia por  meio de 
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dias do projeto (site, mídias sociais);  

- Número de público   

visitante  

clipping;   

 

Gerar de até 100 Emprego e  

Renda através da 

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 divulgação 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. 

 

- 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 
equipes.Comprovação da documentação das 
licenças emitidas. 

Meta 03: Pós-produção - Prestação de contas; 

- Confecção de relatórios de registros
 fotográficos e videográficos; 

- Levantamento de valoração de mídia, 
clipagem do evento; 

- Prestação de contas final a 
correalizadores, patrocinadores e 
apoiadores; 

CONTRAPARTIDAS 

● Inserir a Logomarca SETUR em todas as 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 e @setur em todos os posts alusivos ao projeto e outras hashtags que serão direcionadas 

pela SETUR; - Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo;  
● Realizar pesquisa de fluxo turístico, com modelo a ser enviado pela SETUR/DF  
● Divulgar vídeos da SETUR/DF no painel do evento; 
● Post dos artistas contratados pelo projeto, em suas redes sociais com menções ao turismo de Brasília de 

acordo com orientação da Setur; 
● Criação de vídeo alusivo ao turismo, com roteiro aprovado pela Setur; 
● Aquisição de itens para doações ao artesanato de Brasília (20 tesouras média), (20 Linhas de Tricô cores 

variadas) e (20 frascos de cola) adquiridos com recursos próprios da OSC 
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FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES 
ATRELADAS 

Realizar o BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA nos dias 16 e 17 de julho de 2022, com diversas 

atividades no segmento sertanejo de Brasília na Concha Acústica de Brasília, com intuito de promover o ponto 

turístico . 

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 

13/07/2022 – 12/09/2022 
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 
14/07/2022 a 17/07/2022 
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. 
 
Pós-Produção 
16/07/2022 – 13/09/2022 
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. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

● Promover o Ponto Turístico e o Destino Brasília;  
● Promover a cultura local através da programação artística dando a oportunidade para artistas da região; 

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

fortalecimento da cidadania;  
● Incentivar o turismo eventos, a promoção da produção cultural e artístico, com valorização de recursos 

humanos  e de infraestrutura local;  

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO 

16 de julho (Sábado) – das 15:00h às 22:00h Programação de shows com apresentações de artistas e 

exposição de vídeos (fornecidos pela Setur), referente ao Turismo no DF. 

·        16:30 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL: BANDA ENCOSTA N’EU 

·        17:30 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL: DUPLA RONIEL E RAFAEL  

17 de julho (Domingo) – das 15:00h às 22:00h Programação de shows com apresentações de artistas e 

exposição de vídeos (fornecidos pela Setur), referente ao Turismo no DF. 

·        16:30 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL: DUPLA ALISSON E ARIEL 

·        17:30 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL: DUPLA PEDRO PAULO E MATHEUS  

 

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$ 36.600,00  13/07/2022  13/09/2022 

1.2  Serviço de  comunicação R$ 19.550,00  13/07/2022  30/08/2022 

Meta 2 

2.1  Montagem de todas as estruturas R$ 78.600,00  13/07/2022  30/08/2022 

2.2  Apresentação dos artistas R$ 105.000,00  16/07/2022 17/07/2022 

2.3  Serviços de apoio  R$ 10.120,00  16/07/2022  17/07/2022 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Especificação Mês Valor 

Meta 1 Desembolso 13 julho 2022 R$ 56.150,00 

Meta 2 Desembolso 19 julho 2022 R$ 193.780,00 

 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

Planilha Global 

BRASÍLIA DO TURISMO À MÚSICA SERTANEJA 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidade 

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 6 R$ 1.380,00 R$ 8.280,00 

1.1.2 

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 6 R$ 1.600,00 R$ 9.600,00 

1.1.3 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - Profissional responsável por coordenar a produção 

do projeto, em sintonia com a produção executiva, é quem acompanha a logística da 

montagem das estruturas, de som, luz, palcos, galpões e LEDs, e coordena todos os 

prestadores de serviços e fornecedores, além 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 

1.1.4 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Prestação de serviços de profissional qualificado, com 

experiência comprovada em produção cultural/de eventos, para 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 

SEMANA 6 R$ 1.560,00 R$ 9.360,00 
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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 atividades envolvidas na pré e 

produção. (carga horária média de 20 horas a 30 horas semanais) 
SUB-TOTAL R$ 36.600,00 

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 mês, 

incluindo o período para elaboração de relatório de imprensa e clipping com o 

resultado da assessoria de imprensa 

SERVIÇO 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

1.2.2 

GERENTE DAS REDES SOCIAIS - Profissional com experiencia em gestão das redes 

socias desde o processo de planejamento e organização 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. 

SERVIÇO 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

1.2.3 
IMPULSIONAMENTO Recurso para aumentar a visibilidade das peças de divulgação 

nas redes sociais 
SERVIÇO 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

1.2.4 
AUDIOVISUAL: Captação imagens e captação de áudio de todo Projeto. A estrutura 

funcionará durante toda a feira. Estrutura contando com duas câmaras de captação 

de imagem, drone, transmissão direta pela web. 
DIARIA 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

1.2.5 
FOTOGRÁFO - Responsável por efetuar o registro fotográfico das ações do projeto - 

01 Fotografo por dia 
DIARIA 2 R$ 300,00 R$ 600,00 

1.2.6 
DESIGNER - Profissional responsável pela identidade visual do projeto e pelas peças 

que serão divulgadas nas redes sociais e peças off line. 
SERVIÇO 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

1.2.7 CAMISETAS - P, M, G, GG - com impressão personalizada UNIDADE 30 R$ 30,00 R$ 900,00 

1.2.8 
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 30 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

SUB-TOTAL R$ 19.550,00 
META 2 - Montagem das estruturas e realização do Brasília do Turismo à música Sertanejo 
Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para a feira 

2.1.1 

PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS – com equipamento para 

transmissão simultânea com no mínimo duas câmeras - Características dos painéis 

OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de 

alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 

– fator de proteção : IP65 Frontal e Traseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, 

com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no 

máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo 

de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m², painéis dotados de sistema de hanging 

(sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência 

mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea 

compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 

500 kgf.Equipe de Montagem e Operação – . Sendo 62m² X 02 dias 

M² 124 R$ 210,00 R$ 26.040,00 

2.1.2 
PAINEL DE LED DIVULGAÇÃO - Painel de led movel (8 m² por dia, durante 05 dias) 

total 40m² de 28/06 a 02/07 - Diária de 06 horas 
M² 40 R$ 296,00 R$ 11.840,00 

2.1.3 

BOX TRUSS Q30 – Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e 

desmontagem. – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com 

cubos e sapatas – destinado a montagem de pórticos de entrada, fixação de sistema 

de sonorização, painel de led, testeiras, backdrop e etc. Sendo 100 mts linear por 02 

ML 200 R$ 24,30 R$ 4.860,00 
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dias 

2.1.4 
COBERTURA COM TENDA 03 X 03m - Com Cobertura - Tenda tipo piramidal com 

armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC Branca anti-

chama (02 tendas X 02 diárias) 
DIÁRIA 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

2.1.5 

ALAMBRADOS – Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e 

desmontagem de Alambrado Disciplinador de público - Estrutura de grade, em 

modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés 

tubulares com altura de 1,20m de altura, fixação com abraçadeira de nylon, com 

acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. (sendo 80metros 

linear X 02 dias 

M. LINEAR 160 R$ 7,00 R$ 1.120,00 

2.1.6 

ATERRAMENTO DE TENDAS - Aterramento de ponto de estruturas especiais 

(compreendendo: tendas piramidais, torres de delay, barricadas, estruturas de 

octanorm, estrutura pne, house mix, etc.) Ponto de aterramento para estruturas 

especiais: Serviço de fornecimento e instalação de serviço de ponto de aterramento 

para estruturas especiais de diversos tamanhos, atendendo a NBR 5410, NBR 5419 e 

NR 10. Cada haste deverá cobrir 03 (três) metros lineares, para proteção contra 

falha de isolação elétrica e descargas atmosféricas. Materiais: 01 hastes de 

aterramento 5/8” x 3m tipo copeld; 01 fio de cobre com área transversal de 16mm², 

medindo 01 metro; 01 conector de compressão em latão ou cobre; Gel para 

tratamento de solos de alta resistividade; 01 abraçadeiras em aço inox de 50mm. 

(sendo 02 tendas)Total de 02 serviços de aterramento. 

SERVIÇO 2 R$ 150,00 R$ 300,00 

2.1.7 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - Locação de Sistema de 

Sonorização com 01 mesa digital 56 canais de entrada, equalização paramétrica, 

gate, equalizador por canal, 12 canais de saída com equalizador gráfico, compressor; 

01 computador com software de gerenciamento do sistema e Smart Live; 01 

microfone calibrado para alinhamento do sistema; Rack drive composto por 

processador digital com 04 entradas e 08 saídas (Dolby Lake Contour, Drive Rack 

DBX, XTA 448, Dolby 226); Sistema de PA composto por 12 elementos/caixas por 

lado - L/ R, Line Array Tree Way, passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as 

frequências graves, 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências médias e 1 

drive para as altas frequências; Sistema de front fill composto por 04 caixas Line 

Array Tree Way, passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as frequências 

graves, 02 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências. Sendo 02 diárias 

DIÁRIA 2 R$ 9.800,00 R$ 19.600,00 

2.1.8 

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Iluminação de Sistema de Iluminação Grande Porte - 

Composto por 20 par 32; 10 Par LEDs; 20- Moving heads; 2 mini bruts; 1 Canhões 

Seguidores; 3 Elipse downs; Equipes de montagem, operação e desmontagem. Para 

os 02 dias de bandas. 

Diária 2 R$ 4.500,00 R$ 9.000,00 

2.1.9 

GERADOR SINGULAR DE 250 KVA - Com potência máxima em regime de trabalho de 

250 KVA´s - com combustível, operador e cabos elétricos para ligação até 50mt do 

local do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 

medida (Diária de 12h). Sendo 02 diárias 

DIARIA 2 R$ 2.250,00 R$ 4.500,00 

SUB-TOTAL R$ 78.660,00 
Etapa 2.2 - Serviço Artisticos 

2.2.1 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para apresentação na 

programação artística do projeto - DUPLA PEDRO PAULO E MATHEUS 
CACHÊ 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

2.2.2 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para apresentação na 

programação artística do projeto - DUPLA ALISSON E ARIEL 
CACHÊ 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

2.2.3 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para apresentação na 

programação artística do projeto - BANDA ENCOSTA NEU 
CACHÊ 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
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2.2.4 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para apresentação na 

programação artística do projeto - DUPLA 
CACHÊ 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

SUB-TOTAL 
R$ 

105.000,00 
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 04 profissionais (diárias) por 2 dias. 

DIÁRIA 8 R$ 130,00 R$ 1.040,00 

2.3.2 
STAFFS - profissionais que vão atuar na organização dos serviços e apoio aso 

estandes e controles de acesso a concha. Sendo 3 profissionais (diárias) por 02 dias. 
DIARIA 6 R$ 160,00 R$ 960,00 

2.3.3 

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, uniformizados 

com carga horária de 12h. Sendo 03 profissionais (diárias) por 02 dias. 

DIÁRIA 6 R$ 170,00 R$ 1.020,00 

2.3.4 

SEGURANÇA - Fornecimento de locação e de prestação de serviços de mão de obra 

de Segurança Desarmada, para atuar como segurança na área 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 

10 profissionais (diárias) por 2 dias. 

DIÁRIA 20 R$ 190,00 R$ 3.800,00 

2.3.5 UTE MOVEL 01 - Sendo 01 diária por dia de evento DIÁRIA 2 R$ 1.650,00 R$ 3.300,00 
SUB-TOTAL R$ 10.120,00 

TOTAL TERMO DE FOMENTO 
R$ 

249.930,00 

DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu Eduardo Nascimento Campos, inscrito no RG sob o nº 809795 SSP/DF e CPF nº 48407518115, na qualidade 
de presidente da ASSOCIAÇÃO CRESCE - DF CNPJ: :08.466.173/0001-01, declaro, para os devidos fins e sob 
as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

( 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; 

(  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; 

( 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; 
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(  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; 

( x  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto; 

(  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; 

( 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; 

( x  ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 
Constituição Federal; 

(  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. 

( x  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o 2º grau; 

(  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 observaremos às 
disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

( x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto. 

 

 

Brasília/DF, 13 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CPF 484.075.181-15 
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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, 13 de maio de 2022. 

 

 

 

 

__________________________ 

Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CPF 484.075.181-15 
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