
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
 
Razão Social: INSTITUTO TRANSFORMA 

CNPJ: 24.108.560/0001-22 

Endereço: SCN – SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 04 BLOCO “B” SALA. 702, CEP.: 70.714-020 

Cidade: Brasília Bairro: Asa Norte UF: DF CEP: 70.711-905 

Telefone (DDD): (61) 3032 5000 Telefone (DDD): (61) 9 9611 1303 

E-mail da OSC: transforma.diretoria@gmail.com Site da OSC:    

www.institutotransforma.art.br 

Representante Legal (Dirigente): Miguel Batista Ribeiro Neto 

Cargo do Representante Legal: Diretor Executivo 

CPF: 309.887.051-68  RG/Órgão Expedidor: 779489 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal:  SQN 105 Bloco K Apto. 106 - Asa Norte - Brasília DF - CEP 70734-

110  

Telefone (DDD): (61) 3032 5000 Telefone (DDD): (61) 9 9611 1303 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Thiago Alvarenga Fanis 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

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

Telefone (DDD): 61 98116 1864 Telefone (DDD):  

Email do Responsável: thiago.fanis@gmail.com 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  Bairro:  UF:  CEP:  

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

E-mail da OSC:  Site da OSC 

Representante Legal (Dirigente):  

Cargo do Representante Legal:  

CPF:   RG/Órgão Expedidor: 1 



Endereço do Representante Legal:   

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto:  LABFAZ FESTIVAIS (Fase 3)  

Valor do Projeto: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Local de realização: Distrito Federal 

Período de Execução: Julho de 2022 a Dezembro 

de 2022 

Início: 

26/07/2022 

Término: 

26/12/2022 

Enquadramento:        Educacional (X)                       Participativo (   )                     Auto 

Rendimento (   ) 

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Previsão de Atendimento: Profissionais técnicos ligados ao setor de eventos do Turismo e 

da Economia Criativa no DF 

Previsão de público direto: 400 (quatrocentas) pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 3000 (três mil) pessoas 

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

 O INSTITUTO TRANSFORMA tem como propósito contribuir para a transformação da 
sociedade mediante a execução direta ou em parceria com Órgãos Públicos, Organismos 
Internacionais, ou outras Organizações da Sociedade Civil, de projetos, pesquisas, programas, 
planos de ação e prestação de serviços técnicos, voltando sua atuação para os seguintes 
objetivos específicos: 

I - promoção, apoio, articulação e execução de projetos, programas ou ações voltados à 
produção e gestão de projetos e espaços educativos, ambientais, turísticos, esportivos e 
culturais, em todas as linguagens artísticas, no Distrito Federal ou em outras Unidades da 
Federação; 

II – promoção, coordenação e gestão de parcerias entre entes públicos e/ou privados para 
apoio ou desenvolvimento de projeto voltados à circulação da produção simbólica  do Distrito 
Federal e seus artistas e à realização de projetos artísticos, esportivos, educacionais, de 
entretenimento ou turísticos; 

III – promoção da cultura, do diálogo social, direitos humanos combate a preconceitos raciais 
e de gênero, cultura de paz, cidadania e outros valores universais destinados a tornar a 
sociedade mais justa e igualitária; 



IV – promoção e difusão de conceitos e práticas relacionadas ao voluntariado, à 
sustentabilidade, acessibilidade e responsabilidade social, à participação social, meio 
ambiente, consumo sustentável e comércio justo e solidário; 

V – elaboração de diagnósticos, estudos, pesquisas, projetos, planos e políticas com foco no 
fortalecimento da Economia Criativa; 

VI – prestação de serviços de assistência técnica nos temas relacionados aos seus objetivos; 

VII – prestar e executar serviços de comunicação integrada, nas áreas de propaganda, 
promoção, pesquisa, identidade visual e design, que estejam vinculadas com suas atividades e 
finalidades; 

VIII – geração de conhecimentos técnicos e científicos, produção e divulgação de informações 
e desenvolvimento de tecnologias relacionadas à educação, inovação e parcerias; 

IX  – promover eventos e congressos técnicos, científicos relacionados ao desenvolvimento 
socioeducativo a níveis local, regional ou nacional; 

X  –  promover, coordenar e desenvolver programas, projetos e ações ambientais, 
comunitárias, esportivos e de lazer, bem como modelos de sustentabilidade, acessibilidade e 
inclusão social e de saúde física e mental de crianças, jovens e idosos; 

XI  –  prestar consultoria, assessoria técnica e auxiliar projetos para implantação de soluções 
indicadas para problemas diagnosticados na sua área de atuação; 

XII - desenvolver e promover campanhas, veiculações e publicações ligadas à finalidade e à 
atuação do INSTITUTO TRANSFORMA; 

XIII -  apoiar, idealizar e realizar a promoção gratuita da informação, educação, saúde, 
cidadania, direitos humanos e demais esclarecimentos ao público, tais corno os negros, 
mulheres, aos LGBTQIA+, dentre outros, focando na prevenção de doenças, esclarecimentos 
sobre epidemias e demais focos e sobre disseminação de informações e conscientização 
populacional, promovendo ações educativas a de comunicação a favor do esclarecimento e 
contra a discriminação de gênero, especialmente em relação aos LGBTQIA+;  

XIV - realizar projetos e promover eventos relacionados a cultura do esporte e lazer, trazendo 
esses como princípios básicos para a melhoria da qualidade de vida e 

XV -  execução de outras atividades compatíveis com as suas finalidades. 

O Instituto Transforma é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Brasília, reativada 
em 14 de fevereiro de 2020 e tem como objetivos a proposição, execução e gestão de projetos 
da Economia Criativa, nos mais variados formatos, linguagens e gêneros artísticos - em 
espaços educativos, ambientais, turísticos, esportivos e culturais - e com expertise em gestão 
de projetos de ocupação. Uma Organização Social comprometida com a inclusão e a 
acessibilidade cultural de mulheres, LGBTQIA+, negros, comunidades desassistidas ou em 
situação de vulnerabilidade, idosos, pessoas com deficiência, entre outras. 

 



O corpo dirigente da entidade é composto por produtores, gestores, artistas e formadores, 
com notória experiência em seus saberes e fazeres, como ilustram os currículos constantes 
do portfólio da entidade, todas e todos também reconhecidos em outros órgãos da 
administração pública nessas atividades 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realizar o projeto LABFAZ Fase 3 - LABFAZ Festivais, por meio de parcerias com festivais 
de grande porte, do calendário turístico de Brasília, oferecendo: 

a)  130 horas de capacitação para trabalhadores do setor  (com emissão de certificado); 

b) Certificar, junto aos Festivais parceiros, os trabalhadores do festival (que solicitarem 
o certificado), para fins de comprovação, formalização e composição de currículo e 
portfólio. 

c) Disponibilizar no mínimo 200 vagas em postos de trabalho (em diárias) às pessoas 
capacitadas em qualquer uma das fases do projeto (Fases 1, 2 e 3). Das 200 vagas 
ofertadas, ao menos 80 serão destinadas às pessoas (trabalhadoras) com deficiência. 
A supervisão das pessoas contratadas será feita por uma equipe multidisciplinar 
composta por coordenadores do LABFAZ em conjunto com os coordenadores dos 
festivais parceiros, 

d) Esta fase também visa aprimorar o aplicativo LABFAZ com sua adequação para a 
total acessibilidade das pessoas com deficiência ao aplicativo, inserindo novas 
funcionalidades, como a possibilidade do upload/download de laudo da deficiência 
e o desenvolvimento de um filtro busca destes profissionais para o mercado de 
trabalho, 

e) Desenvolver adequações e funcionalidades no App LABFAZ (conforme diagnóstico 
feito por especialista) para permitir total acessibilidade às pessoas com deficiência 
cadastradas ou visitantes do site, 

f) Oferecer a todas as pessoas com deficiência, participantes do treinamento, que 
demandem  tecnologias assistivas, medidas de adaptação ou acessibilidade, a 
garantia de que terão essas necessidades atendidas, seja pelo LABFAZ ou pelo 
Festival Parceiro. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O LABFAZ é entendido, desde a sua concepção, como uma Tecnologia Social, ou seja, um 
projeto estruturante para o setor de eventos, mais especificamente para as pessoas 



trabalhadoras em eventos, proporcionando os meios e as condições para o 
desenvolvimento profissional e a formalização dos processos de trabalho dessas pessoas. 
 
O projeto apresentado, já na primeira fase, traz uma pesquisa empírica elaborada e 
aplicada pelos proponentes do projeto, em conjunto com o Coletivo Backstage Brasília, 
que se organizara para atender a maioria das pessoas trabalhadoras que ficaram 
desassistidas com a interdição das atividades com aglomeração.  
 
Essa pesquisa forneceu as bases que orientaram não só a apresentação do projeto LABFAZ, 
mas a publicização das fragilidades e desafios para quem trabalha em eventos, a partir de 
dados quantitativos e qualitativos apurados em mais de 600 questionários preenchidos. 
Esse documento foi amplamente divulgado e encaminhado a órgãos do Poder Executivo, 
direta ou indiretamente envolvidos com a temática, à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (que produziu quatro Indicações de diferentes parlamentares, uma delas com 
efeito prático: a inclusão da Técnica nos editais FAC) e encaminhado à produtoras de 
eventos e empresas prestadoras de serviços. 
 
Entregas do LABFAZ Fase 1:  
 

1. articulação e organização das pessoas da técnica para ampliar a compreensão do 
Estado sobre esse setor -  identificando as funções da técnica (backstage ou 
bastidores) setores, áreas e sub áreas de atuação, condições de trabalho, 
remuneração, etc - e ampliando, ao mesmo tempo, a base de dados originária. Esse 
investimento foi determinante para a formalização do Coletivo Backstage Brasília 
numa Organização Social - Associação Backstage Brasília 

 
2. na formação certificada nos cursos de Áudio (Áudio Equipamentos e Áudio 

Fundamentos) e Produção (Produção Executiva de Shows e Eventos e Produção 
Técnica e Direção de Palco) , por uma instituição de referência nacional ( o IATEC) na 
formação de pessoas da área técnica. Esses cursos, que habilitam profissionais a 
obter Registro Profissional, não são oferecidos no Distrito Federal e custam, em 
média, no mercado, R $1.500/aluno. A entrega correspondente a esse investimento 
foram: A contratação de  8 conectores (mobilizadores) responsáveis pela conexão de 
mais de 1000 pessoas atingidas pelo projeto, 568 certificados emitidos, 
 

 
3. em estratégias formativas intensivas - com lives, aulões e mini cursos -  com 

conteúdos conexos aos desafios e fragilidades da categoria profissional da Técnica, 
oferecendo informações e orientações úteis ao exercício das atividades profissionais 
quanto ao valor da qualificação profissional com a observância das relações de 
trabalho, da formalização e da segurança. Esse investimento gerou 51 atividades: 12 
rodas de conversa, 10 cursos livres, 12 lives, 12 aulões e 5 seminários. Foram 56 
instrutores contratados, mais de 211 de atividades formativas disponíveis no 



YouTube, que ainda são acessados a partir dos grupos e redes criadas no processo de 
formação. 
 

4. Desenvolvimento de um Site/Aplicativo, uma ferramenta inteligente, um banco de 
dados, uma vitrine para as pessoas da técnica - com perfil próprio, currículo, 
portfólio e divulgação de suas redes sociais - onde as produtoras, empresas e 
contratantes em geral de serviços de backstage poderão fazer pesquisas utilizando 
diferentes filtros, de acordo com preferências, especificidades etc. Uma ferramenta 
que também atendesse às necessidades de inscrição e as comunicações geradas nos 
cursos. Essa entrega corresponde ao APP LABFAZ com uma base de dados de mais de 
500 cadastrados e aberto a adesões , um blog com os conteúdos produzidos pelo 
projeto. 
 
 

Entregas do LABFAZ Fase 2 
 
Na segunda fase, investimos na inclusão de novas pessoas no mercado de trabalho, a partir 
de um dado de realidade trazido por realizadores de eventos: a pandemia da Covid 19 retirou 
muitos profissionais de base, que migraram para outras atividades profissionais. Em função 
disso, o mercado se ressente da falta de treinamento para o exercício de atividades (de base) 
que requerem formação específica para o contexto de evento, como limpeza do evento, 
limpeza de palco, movimentação de mobiliário, movimentação de instrumentos, recepção e 
camarim. Por outro lado, investimos na superação das fragilidades e desafios vivenciados 
por quem trabalha em eventos. Nesse sentido, as entregas da Fase 2 foram as seguintes: 
 

1. LABFAZ Cidadão -  Processo de inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade 
de quatro assentamentos rurais-urbanos e de pessoas em situação de rua atendidos 
pelo projeto Revista Traços. Entrega correspondente: 221 certificados emitidos sendo 
124 mulheres, 97 homens e 4 pessoas LGBTQIAN+. 84 pessoas eram pessoas em 
situação de rua e 137 eram moradores de assentamentos. 84 pessoas fizeram o curso 
de carregador, 55 de limpeza e 83 de auxiliar de camarim. 
 
 

2. LABFAZ Brasil - Nesse módulo, o LABFAZ retoma aquele quadro revelado pela 
primeira pesquisa, ampliado pela pesquisa e a mobilização realizadas na Fase 1 - que 
demandam políticas públicas, boas práticas, regulamentação, fiscalização e novas 
proposições legislativas - para promover encontros estruturantes entre os 
envolvidos com a realização de eventos, das boas práticas à proposição de leis. 
 

a. o primeiro Fórum de Trabalhadores em Eventos do DF, com oficinas 
preparatória para os participantes e ampla mobilização que reuniu 120 pessoas 
do Poder Executivo (CESEC, SETUR, SETRAB), assessorias e parlamentares 
identificados com o tema, OAB, Ministério Público, realizadores de grandes 



eventos, pesquisadores, gestores e representações da categoria, com 
planejamento, acompanhamento e sistematização técnica das discussões e 
propostas dirigidas às áreas de interesse. 
 

b. o primeiro Fórum Nacional de Trabalhadores em Eventos, com a mesma 
metodologia, tendo como base as questões e propostas do Fórum local, 
consolidadas na Carta de Brasília, que deu início à Articulação Nacional de 
Trabalhadores em Eventos  

 

De acordo com o levantamento do ICCA/2019, o Distrito Federal é considerado a quarta 
cidade a receber mais eventos no Brasil. No entanto, não conta com uma unidade que certifica 
esses trabalhadores, obrigando os poucos profissionais da área a se deslocarem para outros 
estados. Este êxodo em busca de capacitação ou certificação não é tão simples levando em 
conta a realidade do povo periférico, o que coloca grande parte alheia às próprias funções da 
classe, perpetuando a informalidade e dificultando o exercício de suas atividades, ficando à 
mercê de indicações pessoais ou do enfrentamento de um longo caminho de aprendizado e 
persistência. Tais dificuldades podem ser amenizadas com acesso à informação e 
especialização de qualidade.  

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O LABFAZ Fase 3 
 
LABFAZ Festivais 
 
Uma das principais marcas da Tecnologia Social LABFAZ são as parcerias que ela desenvolve 
para alcançar o seu objetivo final: o reconhecimento efetivo das atividades técnicas através 
de boas práticas, de condições dignas de trabalho e remuneração, e porque não há 
desenvolvimento produtivo de eventos (ou de qualquer atividade econômica) sem 
qualificação, sem formalização ou sem segurança no trabalho. Pois não se pode esperar o 
desenvolvimento de uma indústria de eventos (um dos focos do nosso desenvolvimento 
turístico e cultural), sem o correspondente investimento nas pessoas que erguem 
estruturas cada vez mais complexas, que operam equipamentos sofisticados e de alto valor 
pecuniário, sem condições dignas de trabalho e remuneração, porque não há contrato de 
trabalho, e são vítimas de acidentes (só em 2022, já são seis mortos) por falta de fiscalização 
e cuidados. 
 
Nesse sentido, as parcerias com festivais consolidados no calendário cultural da Capital - 
CoMA, Latinidades e Porão do Rock - que já são eventos turísticos do DF - nos permite 
executar com economicidade e condições estruturais uma formação prática e de qualidade 
para as pessoas trabalhadoras e também para os realizadores de eventos: 
 



A Tecnologia Social LABFAZ Fase 3 - LABFAZ Festivais - aproveita o contexto da realização 
para fazer uma intervenção positiva sobre um aspecto importante dessa temática: a 
inclusão de pessoas com deficiência em postos de trabalho, uma prática adotada pela adesão 
voluntária de alguns realizadores, na falta de regulamentação legal. 
 
A realização dos processos, nos contextos da montagem e realização do evento propiciam, 
ao mesmo tempo, a diminuição do custo por aluno e a ampliação dos recursos pedagógicos 
pela disponibilidade de materiais, equipamentos, intersetorialidades e o próprio contexto 
da fase do evento. 
 
Outro fator importante para a política pública de eventos, que se soma a nossa ação de 
formação nesta fase, é a oferta de incentivos que visam à ampliação do público PCD. O que 
a nossa experiência tem mostrado ao longo dos anos é que um tem influência sobre o outro. 
Ou seja, a inclusão de pessoas com deficiência em processos de trabalho somada à 
gratuidade (para a PCD e acompanhante), mobilidade gratuita da rodoviária ao portão de 
entrada e as condições de acessibilidade (atendimento e acolhimento e orientação), de fato 
propiciam a ampliação do público PCD estimulando o trade de Turismo da capital. 
 
Aproveitamos as ações que esses festivais já realizam em cumprimento à lei de 
acessibilidade, para ampliar o nosso espectro de atendimento: realizando seleção, 
treinando e mediando a contratação de pessoas com deficiência junto às empresas 
prestadoras de serviços (segurança, limpeza, carregadores, recepção, atendimento ao 
público, atendimento ao público PCD, bar, bilheteria e outras) e em funções de produção 
das equipes do festival. 
 
Por isso, o LABFAZ Festivais, cumpre uma função pedagógica (de formação) junto aos 
realizadores e empresas de serviços quanto aos cuidados, a otimização de processos de 
trabalho, a conscientização das equipes e ao cumprimento das normas legais de segurança, 
incentivando boas práticas e corrigindo falhas e equívocos.  
 

ADERÊNCIA DO PROJETO LABFAZ À POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  

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

Se considerarmos entre os atrativos turísticos apenas os eventos e entre eles shows de 
grande porte com atração internacional, as condições e a capacidade técnicas, ou seja, 
as instalações, os equipamentos e os profissionais (em condições de montá-los e operá-
los) há muito são consideradas como determinantes para a sua realização. O mesmo 
vale para eventos esportivos, artísticos ou religiosos e mais ainda para eventos 
internacionais da magnitude do Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília,em  2019, 
no CCUG e Mabé Garrincha.  

Mas se abrimos mais o quadro e consideramos o conjunto das atividades turísticas que 
concorrem para o desenvolvimento do DF como destino, podemos constatar a mesma 
importância que têm esses profissionais para o bom funcionamento dos equipamentos 
turísticos, dos espaços culturais, dos equipamentos esportivos ou para a realização do 



calendário anual de eventos do DF: os festivais, torneios maratonas, feiras, exposições, 
convenções, conferências e mesmo os eventos religiosos. Isso porque (entre outros 
fatores) o desenvolvimento tecnológico revolucionou também o modo de realizar 
eventos introduzindo novos equipamentos, recursos e ferramentas que se “atualizam” 
ou são “trocados” muito rapidamente, mais rápido que a capacidade de adaptação dos 
trabalhadores a essas transformações. 

Isso naturalmente ecoa nas relações profissionais e de trabalho se considerarmos que 
grande parte da formação desses Técnicos se dá por transmissão oral e não há oferta 
de qualificação adequada às suas (reais) condições de renda. Como não são qualificados 
não podem obter Registro Profissional e aí começa um círculo vicioso de informalidade 
e precarização. 

Os profissionais da Técnica (dos bastidores da coxia ou backstage), ainda que não  sejam 
visíveis, são imprescindíveis em todos os ramos da economia criativa que dão lastro ao 
Turismo e, segundo levantamento inicial do Coletivo Backstage Brasília, estão 
distribuídos pelos seguintes setores: 

➢ Iluminação (Técnicos de luz, moradores de luz, e canhoneiros entre outros); 
➢ Imagem (Técnicos de LED e vídeo mapping, VJs, edição, legendagem); 
➢ Áudio (Técnicos de som, técnicos de gravação, mixagem e masterização e 

sonoplastas entre outros) 
➢ Audiovisual (cinegrafistas, cabos man, VJs, projecionistas e maquinistas entre 

outros); 
➢ Cenografia, maquiagem e adereços (Cenógrafos, montadores, figurinistas, 

maquiadoras e cenotécnicos entre outros); 
➢ Montagem e Infraestrutura - Incluindo a montagem de tendas e equipamentos 

aéreos (Arquitetos e engenheiros especializados em eventos, produtores de 
montagem e assistentes de montagem, riggers, montadores, eletricistas, 
técnicos de acústica entre outros); 

➢ Logística (Produtores, assistentes de logística, atendimento ao público, entre 
outros); 

➢ Produção Técnica (Diretores e produtores Técnicos, diretores de palco, contra-
regras e roadies entre outros); 

➢ Transmissão ao vivo (Streamers, profissionais de redes (TI) e editores entre 
outros); 

➢ Novas tecnologias (Profissionais que trabalham com tecnologia 3D, hologramas, 
operação de drones, animação, realidade virtual e aumentada entre outros); 

➢ Acessibilidade (legendagem em closed caption, estenotipia, sistemas de laço 
indução, bluetooth, intérpretes de libras, mapa tátil, áudio descritores e guias 
entre outros); 

➢ Serviços Gerais (carregadores, bilheteiros, camareiros, recepcionistas, catering 
e voluntários entre outros). 

O projeto LABFAZ tem como base a parceria real com o Coletivo Backstage Brasília no 
levantamento de informações, na mobilização e articulação desses setores na 
perspectiva de uma ação estruturante e transversal capaz de oferecer muitas 



oportunidades de desenvolvimento profissional, com alcance social (pois mitiga o ciclo 
de precarização das relações de trabalho) e concorre para o desenvolvimento da 
economia criativa e do Turismo. 

Tomando por um lado o Turismo como aglutinador da Economia Criativa e por outro 
os profissionais da Técnica (dos bastidores, da coxia ou backstage) como segmento 
determinante e imprescindível ao desenvolvimento dessa cadeia produtiva, buscamos 
pontos de aderência do projeto LABFAZ à Política de Turismo do Distrito Federal numa 
perspectiva multidisciplinar e como ação estruturante que concorre para o 
desenvolvimento da Economia Criativa e do Turismo, tomando por base a Lei  4.883, de 
11 de julho de 2012, que dispõe sobre a Política de Turismo do Distrito Federal: 1) Quanto 
aos Princípios e Objetivos da Política de Turismo do DF e 2) Quanto à abrangência 
territorial 

Art 3° 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente 
multidisciplinar, caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de 
conhecimento que o influenciam; 

XI – especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e 
acadêmicas voltadas para o turismo, bem como da valorização e da empregabilidade 
dos segmentos profissionais envolvidos na atividade turística; 

XII – qualidade, por meio do estímulo a padrões de excelência na qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos e dos profissionais envolvidos na atividade turística, 
bem como por meio do combate à informalidade e do estabelecimento de critérios de 
fiscalização e de certificação de produtos e serviços; 

Quanto aos objetivos (Art. 4°) 

I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo: 

c) fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio de ações 
que visem à normatização do setor turístico, à certificação de produtos e serviços, à 
educação para o turismo e à qualificação profissional; 

e) fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem o 
desenvolvimento do setor turístico e dos setores a ele relacionados; 

1. Quanto à abrangência territorial do projeto 

A pesquisa empírica realizada pelo Coletivo Bakstage Brasília em março de 2020 revelou 
que a grande maioria desses profissionais residem no Entorno. Esse dado, em si, é 
indicador de baixo acesso desses trabalhadores à maioria das políticas públicas 
disponibilizadas pelo Governo do Distrito Federal. Nesse sentido, a Política de Turismo 
do Distrito Federal ampara o propósito do projeto LABFAZ de atender aos trabalhadores 
que aqui exercem suas atividades profissionais e (aqui) não têm acesso a oportunidades 
de formação e qualificação em suas áreas, ao definir o Destino Brasília como "um 
conjunto de regiões administrativas e municípios do entorno pertencentes à Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, definido com base 
nos estudos que subsidiaram a realização do Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável – PDITS, com interesse turístico, agrupadas de forma a facilitar o 
planejamento e a organização turística integrada, bem como a oferta de produtos e 
serviços turísticos mais competitivos nos mercados-alvo". (Art. 3º, inciso II) 



 

➢ PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:  
 
O projeto foi concebido e estruturado para atender aos profissionais da técnica, a partir da 
identificação de suas atividades, seus desafios e a oferta de oportunidades. Entretanto, o 
processo de escuta e a sistematização dessas informações expandem suas fronteiras para 
outros públicos, sobretudo os players da economia e indústrias criativas, e para outros 
territórios (DF e entorno), disponibilizando um diretório de profissionais como serviço 
também aos potenciais contratantes.  

O projeto LABFAZ FESTIVAIS pretende levar aos Festivais a capacitação de profissionais, 
equipes e fornecedores; fornecer orientação profissional; realizar a  inclusão de pessoas 
com deficiência, pessoas LGBTQIAN+, pessoas em situação de vulnerabilidade social e as 
pessoas capacitadas nas fases 1, 2 e 3 do projeto.  

As capacitações, para além dos alunos citados acima e das capacitações técnicas para o 
ofício, também buscam envolver os donos de Festivais, coordenadores, produtores, equipes 
(Staff/Backstage) e fornecedores do próprio festival, orientando e capacitando-os para  a 
inclusão, acessibilidade, sustentabilidade e segurança no trabalho. 

Nesse sentido, o nosso público Alvo se destina a diferentes stakeholders de maneira a 
influenciar boas práticas, gerar inclusão sócio produtiva dando oportunidade para que os 
alunos possam vivenciar e aplicar os conhecimentos adquiridos nas oficinas (teóricas e 
presenciais), promovendo a troca de experiências, formalizando relações de trabalho e 
ainda apresentando os resultados para os realizadores dos eventos, auxiliando no 
levantamento de dados gerados e seu impacto no mercado de shows e eventos assim como 
na prestação de serviços relacionados ao turismo no Distrito Federal: 

Setores a serem atendidos na fase 3: 
 
➢ Áudio 
➢ Audiovisual  
➢ Produção Administrativa e Financeira 
➢ Produção de Base 

➢ Montagem e Infraestrutura 
➢ Produção artística e cenografia 
➢ Brigada, Segurança e Gestão de Riscos 
➢ Acessibilidade e Tecnologias Assistivas 
➢ Atendimento ao Público e Atendimento PCD 
➢ Caixa e Bilheteria 
➢ Conferências e atividades formativas 
➢ Serviços de Alimentação, Bebidas e Vendas 
➢ Serviços Gerais; 
➢ Outros setores. 

 
Quem são os Trabalhadores da técnica e do backstage? 



➢ Trabalhadores de empresas fornecedoras de equipamentos e mão de obra para eventos 
como: empresas de som, luz, led, transmissão, mapeamento e projeções, estruturas, 
carregadores etc.; 

➢ Trabalhadores que atuam nas coxias de espaços culturais, teatros, auditórios e afins, 
tais como: Designers de som e luz, criadores de trilhas para espetáculo, operação e 
sonoplastia, figurinistas, contra regras, maquiadores, montadores, cenotécnicos, 
camareiras etc.; 

➢ Trabalhadores técnicos que atuam em igrejas e espetáculos do setor Gospel; 
➢ Trabalhadores que atuam em estúdios de ensaio e no processo de gravação, mixagem 

e masterização de CDs e DVDs; 
➢ Profissionais que trabalham com a construção, conserto e manutenção de 

equipamentos, assim como luthiers, afinadores de piano e outros instrumentos; 
➢ Assistentes de produção, assistentes de montagem, assistentes de camarim, assistentes 

de logística; 
➢ DJs e VJs; 
➢ Profissionais que trabalham em grandes eventos de shows ao vivo como técnicos de 

som (Técnicos de PA e de Monitor), iluminadores, VJs, roadies, carregadores, riggers 
etc. 

➢ Profissionais que trabalham diretamente com artistas em shows e turnês (técnicos de 
som e luz, roadies, road managers, produtores); 

➢ Profissionais que atuam em bares, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de 
shows, pubs, bistrôs, cafés etc.; 

➢ Profissionais que atuam no audiovisual como operadores de gruas e travelling, 
maquinistas, fotógrafos e cinegrafistas, assistentes e cabo man/woman. 

➢ Profissionais que atuam nas áreas de áudio, vídeo e luz em rádios, tvs e outros veículos 
de publicidade; 

➢ Profissionais que atuam com mapeamento e iluminação de arquiteturas e ambientes; 
➢ Cenógrafos e arquitetos de eventos, assim como os profissionais que atuam para estes 

como (costureiras, marceneiros, eletricistas, serralheiros, pintores, etc.) 
➢ Montadores de lonas (circo), riggers (instaladores de equipamentos aéreos); 
➢ Montadores de exposição, cenotécnicos, expografistas, iluminadores; 
➢ dentre outros. 

 
Sendo assim, o projeto visa atingir diretamente, entre as capacitações, inclusões, mentorias 
e certifições, mais de 1.000 pessoas do Distrito Federal. 
 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

  

Parlamentar: RAFAEL PRUDENTE 

Programa de Trabalho:  

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$100.000 



 

Parlamentar: ARLETE SAMPAIO 

Programa de Trabalho:  

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$100.000,00 

 

Parlamentar: CHICO VIGILANTE 

Programa de Trabalho:  

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$100.000,00 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

➢ Estimular o Turismo de Eventos no Distrito Federal através da capacitação de 
diversos stakeholders do universo dos grandes festivais do DF, buscando o diálogo e 
o desenvolvimento destes agentes e das diversas cadeias produtivas, promovendo a 
inclusão sócio produtiva, fomentando a geração de emprego e renda assim como à 
sustentabilidade econômica na área técnica voltado ao suporte a eventos 
relacionados ao segmento de Turismo e Economia Criativa no Distrito Federal. 

 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

Realizar o projeto LABFAZ FESTIVAIS (Fase 3) por meio de parcerias com festivais de grande 
porte, do calendário turístico de Brasília, oferecendo: 

➢  Realizar 130 horas de capacitação (com emissão de certificado); 
➢  Disponibilizar ao menos 200 vagas em postos de trabalho (em diárias) às pessoas 

capacitadas, em qualquer uma das fases do projeto (Fases 1, 2 e 3); 
➢ Certificar, junto aos Festivais parceiros, os trabalhadores do festival (que o 

solicitarem), para fins de comprovação, formalização e composição de currículo e 
portfólio; 

➢ Aprimorar o aplicativo LABFAZ com sua adequação para a total acessibilidade das 
pessoas com deficiência ao aplicativo, inserindo novas funcionalidades, como a 
possibilidade do upload/download de laudo da deficiência e o desenvolvimento de 
um filtro busca destes profissionais para o mercado de trabalho; 



➢ Promover medidas de acessibilidade que possibilitem a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho de Shows e Eventos no Distrito Federal; 

➢ Contribuir para os processos de profissionalização do mercado criativo do DF; 
➢ Contribuir para os processos de profissionalização de mão de obra; 
➢ Promover network entre profissionais dos setores da economia criativa; 
➢ Fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica na área técnica voltado ao suporte 

a eventos relacionados ao segmento de Turismo e Economia Criativa no Distrito 
Federal; 

➢ Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região; 
➢ Contribuir para os processos de profissionalização do mercado criativo do DF; 
➢ Contribuir para os processos de profissionalização de mão de obra; 
➢ Consolidar o projeto LAB FAZ como importante ator do contexto criativo e cultural 

do DF. 
➢ Realizar a capacitação  de profissionais, equipes e fornecedores dos festivais 

envolvidos oferecendo orientação profissional e estimulando a formalização dos 
processos de contratação públicos e privados; 

➢ Promover a diversidade através da inclusão de pessoas com deficiência, pessoas 
LGBTQIAN+, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres negras e as 
pessoas capacitadas nas fases 1, 2 e 3 do projeto; 

➢ Mobilizar e envolver os donos de Festivais, coordenadores, produtores, equipes 
(Staff/Backstage) e fornecedores do próprio festival, orientando e capacitando-os 
para  a inclusão, acessibilidade, sustentabilidade e segurança no trabalho; 

➢ Gerar inclusão sócio produtiva dando oportunidade para que os alunos possam 
vivenciar e aplicar os conhecimentos adquiridos nas oficinas (teóricas e presenciais), 
promovendo a troca de experiências, formalizando relações de trabalho e ainda 
apresentando os resultados para os realizadores dos eventos, auxiliando no 
levantamento de dados gerados e seu impacto no mercado de shows e eventos assim 
como na prestação de serviços relacionados ao turismo no Distrito Federal: 

➢ Geração de emprego e renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas 
com deficiência e profissionais desempregados e desalentados, entre outros, visando 
a colocação ou recolocação no mercado de trabalho; 

➢ Promover a capacitação de novos trabalhadores para atuação no setor de eventos, 
para suprir a demanda do mercado, que perdeu mão de obra qualificada para outros 
setores durante a pandemia; 

➢ Defender e valorizar do patrimônio do Distrito Federal; 
 

 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS  E QUALITATIVAS 

 (ICM=ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE METAS) 
 
METAS GERAIS 



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

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO  

Etapa 1.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  

➢ 1.1 - Direção Geral do Projeto - Coordenação geral do projeto; Coordenação Geral de 
cumprimento do objeto, metas, objetivos e desdobramentos esperados. 
Acompanhamento do projeto; 

➢ 1.2 - Coordenação de Conteúdos, Curadoria e Articulação institucional - Coordenação 
do grupo de trabalho de curadoria para definição de conteúdo das atividades. 
Coordenador de conteúdo e experiência, coordenador de Inclusão, coordenador de 
relações institucionais; 

➢ 1.3 - Produção Administrativa e Financeira - Profissional responsável pela gestão dos 
documentos,  recebimento de notas fiscais e pagamentos da equipe e fornecedores. 
Responsável pelo controle orçamentário e prestação de contas; 

➢ 1.4 - Assistente de Coordenação Geral - Assistência geral de coordenação; 
Acompanhamento das ações e cumprimentos de metas das equipes que compõem o 
projeto. Acompanhamento de cronogramas. Responsável pelo agendamento de 
reuniões. Organização de entregáveis (junto a coordenação de produção) e 
sistematização de relatórios;  

➢ 1.5 - Assistente Administrativo - Assistência geral às atividades administrativas do 
projeto. Assistência do Coordenador de Conteúdos, curadoria e Articulação 
Institucional. 

 

ICM 100% 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO / capacitação e mentorias 

Etapa 2.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  

➢ 2.1.- Coordenadora de Produção Atividades Formativas - Profissional responsável 
pela coordenação das atividades formativas a serem desenvolvidas. Responsável pela 
contratação de instrutores. Coordenação da elaboração dos planos de aula e planos 
de curso - Auxílio aos professores na concepção da metodologia, recursos 
operacionais necessários, espaços, duração dos cursos (h/a) entre outros. 

 

➢ 2.2 - Produção  - Profissional responsável pela produção operacional das atividades. 
Responsável pela organização das listas de presença, emissão de certificados e 
construção de relatórios. 

 



➢ 2.3 - Assistente de Produção - Responsável pela assistência às atividades de 
capacitação, treinamento e e mentorias. Atendimento aos alunos e stakehoders, 
implementação de acessibilidade, apoio técnico, logístico ou operacional. 
Responsável pela organização da logística referente ao planejamento estratégico das 
atividades.  

 

➢ 2.4 - Serviço de Coordenador de Mobilização e Inclusão -  Profissional responsável 
pela mobilização e seleção dos alunos, inclusão e acompanhamento das oficinas e 
entrega dos certificados. 

 

➢ 2.5 - Produção Técnica - Acompanhamento e treinamento de alunos. / Pré-produção 
- produção e pós-produção técnica das oficinas e implementação de medidas 
assistivas de tecnologia e acessibilidade nos eventos. 

 

➢ 2.6 - Capacitação - Horas/aula (elaboração e execução) para treinamentos, cursos, 
debates, oficinas, mentorias e outras atividades a serem definidas em parceria com 
os festivais. 

. 

ICM 100% 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

Etapa 3.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: 
 
➢ 3.1 - Serviço de Coordenador de Comunicação - Coordenação da equipe de 

comunicação; responsável pelo cumprimento do plano de comunicação; Responsável 
pelo cumprimento dos cronogramas. Responsável pelo gerenciamento e coordenação 
de todas áreas da comunicação. Redes sociais, plano de comunicação, equipe de 
audiovisual e alimentação de conteúdos.  

 

➢ 3.2 - Serviço de Produção de Conteúdo e Social Media - Responsável pela produção 
do conteúdo  de e divulgação de todas atividades e ações do projeto nas redes sociais. 
Produtora de Textos para redes sociais como facebook, instagram e whatsapp, 
elaboração de conteúdos descritivos para pessoas com deficiência visual como 
#PraTodosVerem, elaboração de releases, cartas e outros documentos solicitados 
pelo coordenador de conteúdos - Assistente das Coordenações de Comunicação e de 
Conteúdo/Experiência; 
 

➢ 3.3 - Serviço de Assistente de Comunicação - profissional responsável por auxilio 
operacional aos serviços de comunicação digital. Responsável pelo acompanhamento 
da produção das artes, cronograma de entregas, implementação de sinalização, 
acompanhamento e auxílio na marcação de filmagens e conteúdos audiovisuais; 

 

➢ 3.4 - Serviço de Designer para criação de guide de peças - contratação de Designer 
Pleno para desenvolvimento de peças gráficas, divulgações virtuais, edição e criação 
de layouts durante a realização do projeto; 

 



➢ 3.5 - Serviço de Designer para criação de peças - Contratação de Designer Assistente 
para assessoramento às atividades de produção gráfica / virtual do projeto; 

 

➢ 3.6 - Serviço de Coordenação Editorial - elaboração de cronogramas de produção de 
textos; o gerenciamento de atividades da equipe interna de produção de conteúdo; 
contato com prestadores externos e autores; elaboração, checagem e revisão de 
textos. Revisão de relatórios.  

 

➢ 3.7 - Registro Fotográfico das Atividades - Profissional responsável pelo registro das 
atividades previstas nesse plano de trabalho como: Aulas, cursos e treinamentos, 
equipes, serviços contratados, professores, alunos e trabalhadores contratados. 

 

➢ 3.8 - Registro Audiovisual da Atividades - Profissional responsável pelo registro das 
atividades previstas nesse plano de trabalho como: Aulas, cursos e treinamentos, 
equipes, serviços contratados, professores, alunos e trabalhadores contratados. 

 

➢ 3.9 - Serviço de Impulsionamento de redes - Destinação de Verba para 
impulsionamento de publicações em redes sociais. Verba destinada à publicidade.    

 

➢ 3.10 - Serviço de administradora de Sistemas - Profissional responsável pela 
administração e alimentação de dados e sistemas. Elaboração de Formulários. 
Produtora de Dados e Indicadores. Responsável pela sistematização dos dados. 
Responsável pela alimentação do Blog.  

 
        PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de 
divulgação 

 

Formato Quant
idade 

Meio 
utilizado 

Data de 
veiculação 

Local de veiculação 

Post 1080x1350 72 Instagram e 
Facebook 

26/07 a 30/11 Perfis do projeto 

Story 1080*1920 85 Instagram 26/07 a 30/11 Perfil do projeto 
Post Shorts 
Youtube 

1080*1920 12 Youtube 26/07 a 30/11 Canal do Projeto 

Post Collab 
com Festival 

1080x1350 4 Instagram 26/07 a 30/11 Perfil do Projeto e 
Perfil do Festival 

Post 
WhatsApp 

1080x1350 30 WhatsApp 26/07 a 30/11 Grupos de interesse 
do setor e mensagens 
privadas 

Vídeo 
Youtube 

16:9 4 Youtube 
 

26/07 a 30/11 Canal do Projeto 

Vídeo convite 
em LIBRAS 

1080*1920 9 Youtube 26/07 a 30/11 Canal do Projeto 

Banner 1x1 2 Fixação em 
pontos de 
ativação nos 
festivais 

26/07 a 30/11 Festivais 

Áudio 
explicativo 
LABFAZ 

MP3 4 Dispositivo 
com fone de 
ouvido 

26/07 a 30/11 Central de 
Atendimento dos 
Festivais 



Vídeo com 
ações LABFAZ 

MP4 4 TV 26/07 a 30/11 Central de 
Atendimento dos 
Festivais 

 
 

EQUIPE DE INFRAESTRUTURA WEB / SISTEMAS E APLICAÇÕES 
 
 

➢ 3.11 - Serviço de Coordenador de Infra Estrutura Web - Coordenação da 
Infraestrutura de TI e Gerência da equipe de manutenção de Site e Apps. 
Desenvolvimento de aplicações e soluções web/mobile para o projeto. Coordenação 
geral de equipe intra e inter projeto  

 

➢ 3.12 - Serviço de Programadores Front End/Back End - Contratação de 
Programadores Front End/Back End para programação de novas funcionalidades, 
correção de  manutenção de aplicativo e soluções web/mobile.  

 

➢ 3.13 - Serviço de Designer UX/UI - Contratação de Designer de Experiência 
responsável por definir o fluxo de interação nas aplicações de site/aplicativo. Criar 
o desenho da experiência do usuário (pessoa com deficiência) e demais usuários 
comocontratantes, operadores do sistema labfaz, interação com a experiência dos 
diversos usuários. 

ICM 100% 

SISTEMAS E APLICAÇÕES: 

 

ATUALIZAÇÃO DO SITE - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES  

TESTES - BANCO DE DADOS 

 
1. Criação da organização 

➢ Criação e migração dos dados de contas pessoais para uma nova conta dedicada e 
centralizada para infraestrutura, banco de dados, repositório de código; e atualização 
de todos os dados de cobrança. / Prazo* 1 mês 
 
2. Cadastro e Busca por Pessoas com Deficiência (PcD) 

➢ Atualização do Cadastro de Usuários para ser possível acrescentar informações sobre 
deficiências, com: informações sobre o CID, busca de profissionais com filtro para 
seleção de pessoas com deficiência e envio de laudo médico relacionado. / Prazo* 1 
mês 
 
3. Mapeamento 

➢ Será realizada uma análise das demandas e complexidade das pendências existentes 
para atender as expectativas dos stakeholders. Incluindo os domínios de 
Infraestrutura, Banco de Dados, UX, UI e Acessibilidade. / Prazo* 1 mês 
 
4. Geração de Certificados 



➢ Criação de fluxo de geração semi-automatizada de certificados, de acordo com 
informações coletadas dos festivais durante a vigência do projeto. / Prazo* 1 mês 
 
5. Remoção da Barra de Logos e informações sobre a Secretaria de Turismo  

➢ Em adequação ao regime eleitoral próximo, será efetuada a varredura de quaisquer 
itens em inconformidade com o regimento eleitoral vigente que possam 
comprometer a Secretaria de Turismo, sendo feita sua adequação imediata. / Prazo* 
1 mês 
 
6. Atualização Identidade Visual 

➢ Atualizações relacionadas à identidade visual e UI do sistema, validadas pelos 
stakeholder utilizando o Figma. / Prazo* 1 mês 
 
7. Atualizações Arquiteturais 

➢ Serão realizadas mudanças em relação à organização da base de código e dados atuais, 
buscando facilitar a manutenção e legibilidade. / Prazo* 1 mês 
 
8. Atualização das Interfaces 

➢ Criação das novas interfaces a partir das informações extraídas nas reuniões de 
mapeamento e identidade visual atualizada. / Prazo* 1 mês 
 
9. Atualização de Acessibilidade 

➢ Implementação das demandas mapeadas no domínio de Acessibilidade. / Prazo* 1 
mês 
 
10. Manutenção App 

➢ Infraestrutura e aluguel do serviço de hospedagem usado para hospedar os 
servidores da infraestrutura. Aluguel dos serviços de bancos de dados utilizados. / 
Prazo* 1 mês 

 
DETALHAMENTO DE FUNCIONALIDADES E APLICAÇÕES - DIAGNÓSTICO / PROPOSTAS 
E ORÇAMENTO DETALHADO POR ENTREGA  

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOGISTICA 

Etapa 4.1  

Serviços/Profissionais a serem contratados:  

➢ 4.1 - Gasolina - Vouchers de gasolina para deslocamento da equipe do projeto e 
professores . 

ICM 100% 

 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE 

Etapa 5.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:   



➢ 5.1 - Assistente de Acessibilidade - profissional responsável por suporte as atividade 
de acessibilidade do projeto; profissionais capacitados para o atendimento de 
pessoas com deficiência; contratação de pessoas com deficiência; 

➢ 5.2 - Serviço de Intérprete de Libras - Interpretação simultânea (presencial ou 
virtual)  

➢ 5.3 - Serviço de Intérprete de Libras - Interpretação de Shows (Pré-produção e 
interpretação) 

➢ 5.4 - Serviço de Intérprete de Libras - Acompanhamento/ Atendimento de Pessoas 
surdas durante o evento, auxílio na comunicação com alunos surdos; auxílio do 
atendimento de pessoas surdas,  

➢ 5.5 - Protetor de ouvidos para Autistas - Distribuição de protetores de ouvidos para 
autistas, para as equipes técnicas como medida de redução de danos (surdez), para 
idosos, crianças e bebês, durante os festivais; 

ICM 100% 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de 
Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição 
de cumprimento 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECURSOS 
HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE PRODUÇÃO / 
GESTÃO 

Contratação dos 
profissionais para o 

desenvolvimento de suas 
funções. 

 
Planejamento das atividades 
Organização de entregáveis 

e sistematização de 
relatórios 

Controle Orçamentário 
 

Relatório de cada profissional 
das suas ações 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização 

de atividades 

Prestação de contas do 
projeto 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 
/ capacitação e mentorias 

 

Contratação dos serviços 
para o desenvolvimento de 

suas funções 
Quantidade de alunos 

prospectados e alcançados 
 

Quantidade de pessoas 
mobilizadas 

Relatório de cada profissional 
das suas ações 

Mapa com as necessidades e 
execução de oficinas e 

capacitações 
 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização 

de atividades 

 



Meta 3: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO E 
SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS  

 

Contratação dos serviços 
para o desenvolvimento de 

suas funções 
Desenvolvimento de ações 

de comunicação 

Relatório de cada profissional 
das suas ações 

Registro da identidade visual 

Produtos Audiovisuais 
 

Visibilidade na mídia 

Programação 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização 

de atividades 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA 
LOGISTICA  

Profissionais participam das 
atividades 

Relatório de logistica 

Comprovações de realização 
das atividades 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
ACESSIBILIDADE  

Contratação dos serviços 
para o desenvolvimento de 

suas funções 
Desenvolvimento de ações 

de acessibilidade 

Relatório de serviços 
contratados 

Fotografias de comprovação 
 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização 

de atividades 

 

  

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

Realizar o projeto LABFAZ FESTIVAIS (Fase 3) por meio de parcerias com 
festivais de grande porte, do calendário turístico de Brasília, oferecendo: 

➢  130 horas de capacitação (com emissão de certificado). 

➢  Disponibilizar ao menos 200 vagas em postos de trabalho (diárias) às 
pessoas capacitadas, em qualquer uma das fases do projeto (Fases 1, 2 e 3).  

➢ Certificar, junto aos Festivais parceiros, os trabalhadores do festival (que 
solicitarem o certificado), para fins de comprovação, formalização e 
composição de currículo e portifólio. 

➢ Aprimorar o aplicativo LABFAZ com sua adequação para a total 
acessibilidade das pessoas com deficiência ao aplicativo, inserindo novas 



funcionalidades, como a possibilidade do upload/download de laudo da 
deficiência e o desenvolvimento de um filtro busca destes profissionais 
para o mercado de trabalho. 

➢ Promover medidas de acessibilidade que possibilitem a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho de Shows e Eventos no 
Distrito Federal. 

➢ Contribuir para os processos de profissionalização do mercado criativo do 
DF  

 

PRODUTOS 

 
Serviços e Produtos Oferecidos pelo LABFAZ: 
 
➢ Seleção de pessoas com deficiência para trabalhar em festivais; 
➢ Seleção de equipe (com experiência e com deficiência) para trabalhar em festivais;  
➢ Seleção de equipe especializada em serviços de atendimento à pessoa com 

deficiência; 
➢ Seleção de equipe de profissionais técnicos e das áreas serviços para trabalhar no 

festival realizando recortes de gênero ou identidade de gênero, número e raça, 
quando for o caso; 

➢ Contratação de 120 postos de trabalho para profissionais capacitados nas 1, 2 e 3 fases 
do projeto; 

➢ Contratação de 80 postos de trabalho para pessoas com deficiência; 
➢ Realização de 130 horas de capacitação (em que ) 
➢ Emissão de Certificado de Capacitação; 
➢ Emissão de Certificado de Trabalho Remunerado Supervisionado; 
➢ Articulação das empresas fornecedoras; 
➢ Comunicação Inclusiva e Acessível - Produção de vídeos e áudios com a programação 

das atividades: seleções, capacitações, estágios e vagas de emprego; 
➢ Fornecimento de Auxílio-Transporte para professores, equipe labfaz e trabalhadores 

(quando necessário).  

 
Contrapartidas dos Festivais:  
 

➢ Designar responsável especializado para coordenar as ações de acessibilidade, 
sustentabilidade e segurança no trabalho; 

➢ Designar responsável de RH especializado para coordenar as ações de contratação de 
pessoas, credenciamento e contato com empresas fornecedoras de serviço e de mão 
de obra; 

➢ Realizar a mediação com empresas fornecedoras e LABFAZ para a inclusão de cotas 
na contratação de trabalhadores para os festivais 

➢ Fornecer dados sobre Fornecedores, equipes e demais informações de RH 

➢ Oferecer local(is) determinado(s) para a realização do(s) curso(s) acordados; 
➢ Oferecer de estrutura necessária para a realização dos cursos acordados (palco, som, 

luz, projetor, computadores, tendas, salas, câmeras, auditórios) 



➢ Fornecimento de água para professores e alunos dos cursos - Fornecimento de 
alimentação para oficinas com mais de 4hs diárias de duração; 

➢ Assinar os Certificados de participação, em conjunto com o LABFAZ,  conjunta nos 
certificados de participação; 

➢ Fornecimento de local para a realização de refeições e descanso; 
➢ Fornecimento de credencial para todos os alunos e professores com nome, função e 

dia de acesso; 
➢ Fornecimento de ambiente acessível e devidamente equipado para o atendimento às 

pessoas com deficiência e a promoção dos recursos e condições para o pleno 
exercício do trabalho pelas pessoas com deficiência; 

➢ Garantia de descanso de 30 minutos para todos os trabalhadores com carga horária 
superior a 6hs conforme legislação trabalhista. 

 
Sugestões de Cursos (A serem definidos junto a diretoria dos festivais): 
 
Eixos: atividades formativas: 

 
➢ Encontro dos Profissionais do Backstage - Momento de discussão entre os e as 

profissionais da Técnica. Momento de relacionamento e troca entre os 
profissionais do DF e de outros Estados (caso haja); Participação do LABFAZ na 
curadoria e sugestão de mesas e temas de debate em assuntos relacionados ao 
objeto do projeto; 

 
➢ Formação Técnica 01 - Curso ou Workshop com técnico ou especialista 

convidado pelo Festival; (aproveitamento de logística para master classes e 
workshops) 

 
➢ Formação Técnica 02 - Curso com Profissional (membro da equipe do Festival 

ou instrutor externo) para o desenvolvimento do ofício de uma ou mais funções 
dentro do Backstage. (Cenografia, áudio, direção de palco, cobertura 
audiovisual entre outros) 

 
➢ Segurança no Trabalho - Treinamento sobre Segurança para trabalhadores 

expostos aos riscos de altura e eletricidade como empresas fornecedoras de 
som, luz, gerador entre outras, produtores de montagem e infra-estrutura e 
coordenadores de site, entre outros. Principais pontos e NRs (Normas 
Regulamentadoras) a serem abordados: 

○ CIPA - NR -05 - Curso de Comissão Interna e Prevenção de Acidentes: 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como 
objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

○ EPI - NR 06 - Treinamento em uso de EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual): NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual - 
EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 



trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho. 

○ NR 35 - Treinamento de Trabalho em Altura: Esta Norma estabelece os 
requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de 
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente com esta atividade. 

○ NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR 10) 
objetiva estabelecer as condições mínimas para a adoção de sistemas 
preventivos. Seu objetivo é garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que lida. As medidas de controle do risco elétrico são 
apresentadas, objetivando com que o profissional saiba identificar as 
melhores condutas para uma situação de risco. Desenergização, 
aterramento funcional, barreiras e invólucros e colocação fora do 
alcance são algumas das técnicas abordadas.diretamente ou 
indiretamente com riscos elétricos. 
 
 

➢ Treinamento para equipe Segurança, Brigadistas, Gestão de Riscos  - 
Treinamento de equipe de atendimento para o atendimento ao público, 
central de informações, estudo do evento, medidas de acessibilidade, 
acessibilidade comunicacional, entre outras.  

 
➢ Serviços Gerais - Carregadores, Limpeza, Brigadistas, Seguranças, outros 

serviços. / LABFAZ CIDADÃO  
 

➢ Bar - Bar dos Surdos - Treinamento de equipe de surdos para operação em 
bar durante o festival. 
 

➢ Treinamento para equipe de atendimento ao Público (geral) e/ou 
atendimento ao Público PCD - Treinamento de equipe de atendimento para o 
atendimento ao público, central de informações, estudo do evento, medidas 
de acessibilidade, acessibilidade comunicacional, entre outras.  

➢ Treinamendo de Equipe de LIBRAS - Curso de Planejamento e atendimento 
ao Público Surdo 

 

ATIVIDADES: 

EVENTO 01 
 
ARRAIAL CORAÇÃO DE SÃO JOÃO NO CCBB 
DATA: 30 E 31/07 
Centro Cultural Banco do Brasil 
Público Estimado por Dia: 3.000 pessoas 
 
O Festival Arraial Julino será realizado nos dias 30 e 31 de julho, sábado e domingo, a partir 
do meio-dia. O evento acontece em um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade, 
que atrai um enorme público e recebe um grande fluxo de turistas de vários países do 
mundo. O Festival é concebido para oferecer acessibilidade e inclusão, e há uma 



preocupação com boas práticas para o trabalho do Backstage, conectando-se objetivos e 
propósitos do Labfaz 3  
 
 
Ações do Labfaz: 
 
Capacitação: 
 
1. Treinamento em atendimento a pessoas com deficiência, segurança no trabalho e 
medidas de acessibilidade - dia 30/07 ás 11h 
Local: CCBB 
Público: (Seguranças, brigadistas e atendimento) 15 pessoas 
Inclusão: 5 pessoas com deficiência 
Treinamento - Sábado - das 11h ás 12h 
Trabalho Supervisionado: Dia 30/07 e 31/07 - das 12h ás 20h 
 
 
 
 
EVENTO 02 
 
FESTIVAL COMA 
DATA: 04,05,06, E 07/08 
Gramado da Funarte, Clube do Choro e Planetário 
Público Estimado por Dia: 4000 pessoas 
 
O Festival CoMA é definido como um festival de música, arte e consciência. Acontece há 
várias edições e realizará esse ano uma edição presencial, pós pandemia, com enorme 
expectativa de público. O evento já se consolidou como referência regional, recebendo 
público de diversos estados, pela proposta inovadora e a excelência na prestação de 
serviços. Constitui-se de vivências, seminários, shows e possui uma enorme feira 
gastronômica. 
Essa edição receberá artistas do porte de Gal Costa e Carlinhos Brown 
As ações de sustentabilidade, inclusão e boas práticas fazem parte dos principais eixos do 
festival. O Labfaz 3 desenvolverá, no festival,  as ações abaixo: 
 
Ações do Labfaz: 
 
Capacitação: 
 
1. Treinamento Geral de Equipe  - dia 01/08 ás 18h 
Local: Museu da República 
Público: Toda equipe do Festival, Fornecedores, Orientadores de Público. 
(Estimativa de Público - 100 pessoas) 
Treinamento - Segunda-feira, dia 01/08, das 18h ás 20h. 
Trabalho Supervisionado: Datas variadas conforme equipes: 
Do dia 01/08 a 08/08 
 
2. Treinamento em Segurança do Trabalho e Noções de NR  - dia 30/07 ás 11h 
Público: Equipes de Segurança, Brigadistas, Som, Luz, Geradores, etc. 



(Estimativa de Público - 20 pessoas) 
Treinamento - Segunda-feira, dia 01/08, das 18h ás 20h. 
Trabalho Supervisionado: Datas variadas conforme equipes: 
Do dia 01/08 a 08/08 
 
3. Treinamento para Intérpretes de LIBRAS - organização e pré requisitos para trabalhar 
em Festivais 
dia 01/08 ás 16h 
Local: Museu da República 
Público: Intérpretes de LIBRAS 
Treinamento - Segunda-feira, dia 01/08, das 18h ás 20h. 
Trabalho Supervisionado: Datas variadas conforme equipes: 
Do dia 01/08 a 08/08 
 
4. Oficina de Cenografia 
dias 29/07 à 03/08 
Local: Site do Evento (Próximo ao Clube do Choro) 
Público: Intérpretes de LIBRAS 
Treinamento - dia 01/08, das 18h ás 20h. 
Trabalho Supervisionado: Datas variadas conforme equipes: 
Do dia 01/08 a 08/08 
 
5. Conferências Coma: 
a. Mesa 01 LABFAZ: Estamos Todos Conectados - Um diálogo entre gestores, produtores 
e os trabalhadores de eventos / Expectativa de Público: 20 pessoas. 
b. Mesa 02 LABFAZ: Acessibilidade e Novas Tecnologias: Debate sobre as inovações em 
tecnologias para acessibilidade em eventos. 
 
Inclusão Sócio-Produtiva : 
 
➢ Seleção e inclusão, mediante negociação com os produtores e  fornecedores, de 5 
pessoas para trablhar no arraial CCBB e 80 pessoas para trabalhar no festival Coma; 
 
➢ Seleção e inclusão, mediante negociação com produtores e fornecedores, de 
trabalhadores e trabalhadoras capacitados nas fases anteriores do projeto LABFAZ (1, 2 e 3) 
para trabalhar no festival; 
 
➢ Fornecimento de Serviço de Intérpretes de Libras e serviços de acessibilidade para 
atendimento aos alunos com deficiência. Apoio das equipes LABFAZ de formação, inclusão, 
produção e comunicação e tecnologia aos festivais para o cumprimento do objeto. 
 
 
2. Divulgação/Festivais: 
 
➢ Nas peças de divulgação do LABFAZ, os Festivais constarão como APOIADORES do 
projeto e, nas peças dos FESTIVAIS, quando possível, a LOGOMARCA DO LABFAZ constará 
como APOIADORA dos mesmos; 
 
 
3. Cobertura Audiovisual 



 
➢ Publicação de um vídeo sobre as capacitações e sobre a experiência dos alunos em 
trabalhar no Festival; 
➢ Registro dos alunos trabalhando no Festival (foto e vídeo) 
 
 
 
Contrapartidas Festivais: 
 
➢ Mediação com empresas fornecedoras e labfaz para a inclusão de cotas na 
contratação de trabalhadores para os festivais; 
➢ Fornecimento de dados sobre Fornecedores, equipes e demais informações de RH; 
➢ Fornecimento de local para a realização do(s) curso(s); 
➢ Fornecimento de uma sala, ou tenda para a equipe LABFAZ - podendo ser exclusiva ou 
compartilhada; 
➢ Fornecimento de estrutura necessária para a realização dos cursos acordados (palco, 
som, luz, projetor, tendas, salas, câmeras, auditórios); 
➢ Fornecimento de água para professores e alunos dos cursos - Fornecimento de 
alimentação para oficinas com mais de 4hs diárias de duração; (a ser negociado com o 
Festival) 
➢ Fornecimento de local para a realização de refeições e descanso; 
➢ Alimentação para a equipe do LABFAZ que estará presente durante os 4 dias do 
Festival; (5 pessoas) 
➢ Fornecimento de credencial para todos os alunos e professores com nome, função e 
dia de acesso (quando necessário); 
➢ Fornecimento de ambiente acessível e devidamente equipado para o atendimento às 
pessoas com deficiência e a promoção dos recursos e condições para o pleno exercício do 
trabalho pelas pessoas com deficiência; 
➢ Garantia de descanso de 30 minutos para todos os trabalhadores com carga horária 
superior a 6hs conforme legislação trabalhista; 
 
Essas contrapartidas não incluem o pagamento de nenhum valor ao LABFAZ além das 
contrapartidas solicitadas. Outras demandas operacionais ou extensão das atividades 
previstas deverão ser discutidas entre as partes. 

 

A programação final dos cursos será apresentada após a etapa de pré-produção: 
Festivais Parceiros e Co-realizadores: 
 
➢ Arraial Coração São João 
➢ Festival COMA 
➢ Festival Porão do Rock 

 

- Entre outros Festivais que poderão ser selecionados no decorrer do projeto. 
- Caso algum Festival altere a data para um período fora da vigência do projeto, será 

substituído por outro do mesmo porte.  
 



2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

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

● Capacitação de profissionais na área do Turismo e economia Criativa 
● Evolução e melhoria das relações e condições de trabalho e remuneração dos 

profissionais atendidos pelo projeto que atuam no segmento; 
● Desenvolvimento social e econômico de Brasília  
● Novas perspectivas de boas práticas e produções inovadoras. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
INÍCIO DO PROJETO – Atividades de Pré-Produção 26/07/2022 30/07/2022 

Contratação Equipe 26/07/2022 26/12/2022 

ACOMPANHAMENTO INCLUSÃO SÓCIO 
PRODUTIVA 26/07/2022 30/11/2022 

REALIZAÇÃO DOS CURSOS 26/07/2022 30/11/2022 

REALIZAÇÃO DAS MENTORIAS 26/07/2022 30/11/2022 

Atividades de pós-produção 04/11/2022 26/12/2022 

 

2.11 CONTRAPARTIDAS 

➢ Inserção da Logo da Setur nas postagens mensais no Instagram; 

➢ Destaque da Setur no Instagram; 

➢ Utilização de # específica do projeto em todas as postagens; 

➢ Inserção da Logo da Setur em todo material de audiovisual do projeto; 

➢ Realizar Seleção de Pessoas com deficiência para trabalhar nos festivais; 

➢ Articulação e mobilização de entidades de pessoas com deficiência; 

➢ Disponibilizar série de 16 vídeos de até 60 segundos com inserção em Reels e 
Youtube Shorts;  

➢ Realização de dois mutirões presenciais para cadastro dos profissionais no App 
LABFAZ; 

➢ Espaço de relacionamento com a divulgação do projeto LABFAZ nos espaços dos 
festivais com ações de ativação da Marca LABFAZ, e promoção de atividades de 
cadastro e atendimento ao público alvo do projeto; 



➢ Distribuição de 50 camisetas para alunos e membros da equipe, contendo 
logomarca do projeto e barra de logos - conforme orientação SETUR;  

➢ A partir de informações, dados e depoimentos levantados nas 3 fases do projeto, 
apresentaremos um documento consubstanciado acerca da realidade do setor com 
vistas a proposição de projeto de lei e/ou alinhamento de políticas públicas para o 
setor dos trabalhadores de eventos. 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor 

Duração 
Início Término 

Meta 1 1.1 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECURSOS 

HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS - 

EQUIPE DE PRODUÇÃO / 
GESTÃO 

R$ 
89.864,40 

26/07/202
2 

26/12/20
22 

Meta 2 2.1 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 
/ capacitação e mentorias 

 

R$ 
86.651,68 

26/07/202
2 

26/12/20
22 

Meta 3 3.1 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO E 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 

 

R$ 
100.688,10 

26/07/202
2 

26/12/20
22 

Meta 4 4.1 
CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA 
LOGISTICA 

R$ 4.252,00 
22/08/202

2 
26/12/20

22 

Meta 5 5.1 
CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 
ACESSIBILIDADE 

R$ 18.543,82 
22/08/202

2 
26/12/20

22 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso  

Meta Etapa/
Fase Especificação Mês Valor 

Meta 1 1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RECURSOS HUMANOS 

26/07/ 2022 R$ 89.864,40 



ADMINISTRATIVOS - EQUIPE 
DE PRODUÇÃO / GESTÃO 

Meta 2 2.1 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PRODUÇÃO / capacitação e 

mentorias 
26/07/ 2022 R$ 86.651,68 

Meta 3 3.1 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO E 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

26/07/ 2022 R$ 100.688,10 

Meta 4 4.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA LOGISTICA 22/08/2022 R$ 4.252,00 

Meta 5 5.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ACESSIBILIDADE 

22/08/2022 R$ 18.543,82 

 4.1 Detalhamento Desembolso 

Parcela Datas Valor 
Parcela 1 26/07/ 2022 R$ 277.204,18 

Parcela 2 22/08/2022 R$ 22.795,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 
Ite
m 

Descrição Fonte Unida
de de 
Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE GESTÃO  
1.1 Direção Geral do 

Projeto - 
Coordenação geral 
do projeto; 
Coordenação Geral 
de cumprimento do 
objeto, metas, 
objetivos e 
desdobramentos 
esperados. 
Acompanhamento 
do projeto. Pelo 
período de 20 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$1.605,00  R$ 
32.100,00 

1.2 Coordenação de 
Conteúdos e 
Curadoria - 
Coordenação do 
grupo de trabalho 
de curadoria para 
definição de 
conteúdo das 
atividades. Pelo 
período de 20 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$1.050,72  R$ 21.014,40 

1.3 Produção 
Administrativa e 
Financeira - 
Profissional 
responsável pela 
gestão dos 
documentos,  
recebimento de 
notas fiscais e 
pagamentos da 
equipe e 
fornecedores. 
Responsável pelo 
controle 
orçamentário e 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$720,00  R$ 
14.400,00 



prestação de contas. 
Pelo período de 20 
semanas 

1.4 Assistente de 
Coordenação Geral 
- Assistência geral 
de coordenação; 
Acompanhamento 
das ações e 
cumprimentos de 
metas das equipes 
que compõem o 
projeto. 
Acompanhamento 
de cronogramas. 
Responsável pelo 
agendamento de 
reuniões. 
Organização de 
entregáveis (junto a 
coordenação de 
produção) e 
sistematização de 
relatórios.  Pelo 
período de 15 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

15  R$745,00  R$ 11.175,00 

1.5 Assistente 
Administrativo - 
Assistência geral as 
atividades 
administrativas do 
projeto. Pelo 
período de 15 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

15  R$745,00  R$ 11.175,00 

            R$ 
89.864.40 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO / capacitação e mentorias 
2.1 Coordenadora de 

Produção Atividades 
Formativas - 
Profissional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades 
formativas a serem 
desenvolvidas.  Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 



2.2 Produção  - 
Profissional 
responsável pela 
produção tecnica e 
operacional das 
atividades. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.3 Assistente de 
Produção - 
Responsável pela 
assistência as 
atividades de 
capacitação e 
mentorias. 
Responsável pela 
organização da 
logística referente 
ao planejamento 
estratégico das 
atividades. 
Contratação por 48 
diárias. 

Fomento Diária 48  R$            184,61  R$ 8.861,28 

2.4 Serviço de 
Coordenador de 
Mobilização e 
Inclusão -  
Profissional 
responsável pela 
mobilização e 
seleção dos alunos, 
inclusão e 
acompanhamento 
das oficinas e 
entrega dos 
certificados. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.5 Produção Técnica - 
Acompanhamento e 
treimamento de 
alunos. Pelo período 
de 20 semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.6 Capacitação - 
Treinamentos. Total 
de 130horas de 
atividades. 

Fomento hora 130  R$            
106,08  

R$ 
13.790,40 

            R$ 
86.651,68 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 



3.1 Serviço de 
Coordenador de 
Comunicação - 
Coordenação da 
equipe de 
comunicação; 
Responsável pelo 
cumprimento do 
plano de 
comunicação; 
Responsável pelo 
cumprimento dos 
cronogramas. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
894,00  

R$ 
17.880,00 

3.2 Serviço de Produção 
de Conteúdo e 
Social Media - 
Responsável pela 
produção de 
conteudo divulgação 
de todas atividades e 
ações do projeto nas 
redes sociais. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
532,29  

R$ 
10.645,80 

3.3 Serviço de 
Assistente de 
Comunicação Digital 
- profisional 
responsável por 
auxilio operacional 
aos seviços de 
comunicação digital. 
Pelo período de 20 
semanas 

Fomento Serviç
o/mês 

20  R$            
380,36  

R$ 7.607,20 

3.4 Serviço de Designer 
para criação de 
guide de peças - 
contratação de 
Designer Pleno para 
o desenvolvimento 
de peças gráficas, 
divulgações virtuais, 
edição e criação de 
layouts durante a 
realização do 
projeto. Pelo 
período de 4 meses 

Fomento Serviç
o/mês 

4  R$         
1.260,00  

R$ 5.040,00 



3.5 Serviço de Designer 
para criação de 
peças - Contratação 
de Designer 
Assistente para 
assessoramento às 
atividades de 
produção gráfica / 
virtual do projeto. 
Pelo período de 4 
meses. 

Fomento Serviç
o/mês 

4  R$         
1.582,00  

R$ 6.328,00 

3.6 Serviço de 
Coordenação 
Editorial - 
elaboração de 
cronogramas de 
produção de textos; 
o gerenciamento de 
atividades da equipe 
interna de produção 
de conteudo; 
contato com 
prestadores 
externos e autores; 
elaboração, 
checagem e revisão 
de textos. Pelo 
período de 4 meses. 

Fomento Mês 4  R$         
3.000,00  

R$ 
12.000,00 

3.7 Revistro Fotográfico 
das Atividades do 
projeto. Serviço de 
Fotógrafo com diária 
de 8 horas. 
Totalizando 20 
diárias  

Fomento Serviç
o 

20  R$            
480,00  

R$ 9.600,00 

3.8 Registro Audiovisual 
da Atividades. 
Serviço de Registro 
viográfico das 
atividades para a 
produção de 
material em vídeo 
do projeto. 
Totalizando 06 
serviços. 

Fomento Serviç
o 

6  R$         
2.455,00  

R$ 
14.730,00 

3.9 Serviço de 
Impulsionamento de 
redes - Destinação 
de Verba para 
impulsionamento de 

Fomento Verba 1  R$         1.557,10  R$ 1.557,10 



publicações em 
redes sociais. Verba 
destinada a 
publicidade.    

3.10 Serviço de 
administradora de 
Sistemas - 
Profissional 
responsável pela 
administração e 
programação de 
aplicativo. Pelo 
período de 4 meses. 

Fomento Mês 4  R$            
600,00  

R$ 2.400,00 

3.11 Serviço de 
Coordenador de 
Infra Estrutura Web 
- Coordenação da 
Infraestrutura de TI 
e Gerência da 
equipe de 
manutenção de Site 
e Apps. 
Desenvolvimento de 
aplicações e 
soluções 
web/mobile para o 
projeto. 
Coordenação geral 
de equipe intra e 
inter projeto. Pelo 
período de 15 
semanas 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Seman
a 15 

 R$            
400,00  

R$ 
6.000,00 

3.12 Serviço de 
Programadores 
Front End/Back End 
- Contratação de 
Programador Front 
End/Back End para 
escrever em 
linguagem específica 
para manutenção de 
aplicativo e soluções 
web/mobile. Pelo 
período de 3 meses. 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Mês 3 
 R$         

1.150,00  
R$ 3.450,00 

3.13 Serviço de Designer 
UX/UI - 
Contratação de 
Designer de 
Experiencia 
responsável por 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Mensa
l 3 

 R$         
1.150,00  R$ 3.450,00 



definir o fluxo de 
interação nas 
aplicações de 
site/aplicativo. Pelo 
período de 3 meses. 

            R$ 
100.688,10 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOGISTICA  
4.1 Gasolina - Vouchers 

de gasolina para 
deslocamento da 
equipe do projeto e 
professores. Os 
vouchers serão 
distribuídos para os 
membros da equipe 
do projeto e 
professores para o 
deslocamento entre 
as atividades do 
projeto. Cada 
membro receberá 
um voucher para 
auxiliar no custeio 
de transporte. 
GASOLINA 
AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação 
Litro -  R$ 5,90 – 
Total 7,24 litros / 
voucher  

TERMO DE 
FOMENTO 

Vouch
ers 

100  R$              
42,52  

R$ 4.252,00 

            R$ 4.252 00 
Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE  
5.1 Assistente de 

Acessibilidade - 
profissional 
responsável por 
suporte as atividade 
de acessibilidade do 
projeto. Pelo 
período de 35 
diárias. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Diária 
de até 
6hs / 
8hs 

35  R$184,61  R$ 6.461,35 

5.2 Serviço de 
Interprete de Libras 
- Interpretação 
simultânea 
(presencial ou 
virtual). Pelo período 
de 35 horas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Horas 35  R$139,21  R$ 4.872,35 



5.3 Serviço de 
Interprete de Libras 
- Interpretação de 
Shows (Pré-
produção e 
interpretação). 10 
serviços. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor 
por 

Show 
de até 

2hs 

10  R$278,41  R$ 2.784,10 

5.4 Serviço de 
Interprete de Libras 
- 
Acompanhamento/ 
Atendimento de 
Pessoas Surdas. Pelo 
período de 14 
diárias. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Diária 
de até 
6hs / 
8hs 

14  R$299,33  R$ 4.190,62 

5.5 Protetor de ouvidos 
para Autistas.  

TERMO DE 
FOMENTO 

Unida
de 

110  R$2,14  R$ 235,40 

            R$ 
18.543.82 

      VALOR TOTAL: R$ 
300.000,00 

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
Ite
m 

Descrição Fonte Unida
de de 
Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE GESTÃO  
1.1 Direção Geral do 

Projeto - 
Coordenação geral 
do projeto; 
Coordenação Geral 
de cumprimento do 
objeto, metas, 
objetivos e 
desdobramentos 
esperados. 
Acompanhamento 
do projeto. Pelo 
período de 20 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$1.605,00  R$ 
32.100,00 



1.2 Coordenação de 
Conteúdos e 
Curadoria - 
Coordenação do 
grupo de trabalho 
de curadoria para 
definição de 
conteúdo das 
atividades. Pelo 
período de 20 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$1.050,72  R$ 21.014,40 

1.3 Produção 
Administrativa e 
Financeira - 
Profissional 
responsável pela 
gestão dos 
documentos,  
recebimento de 
notas fiscais e 
pagamentos da 
equipe e 
fornecedores. 
Responsável pelo 
controle 
orçamentário e 
prestação de contas. 
Pelo período de 20 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

20  R$720,00  R$ 
14.400,00 

1.4 Assistente de 
Coordenação Geral 
- Assistência geral 
de coordenação; 
Acompanhamento 
das ações e 
cumprimentos de 
metas das equipes 
que compõem o 
projeto. 
Acompanhamento 
de cronogramas. 
Responsável pelo 
agendamento de 
reuniões. 
Organização de 
entregáveis (junto a 
coordenação de 
produção) e 
sistematização de 
relatórios.  Pelo 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

15  R$745,00  R$ 11.175,00 



período de 15 
semanas 

1.5 Assistente 
Administrativo - 
Assistência geral as 
atividades 
administrativas do 
projeto. Pelo 
período de 15 
semanas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Seman
a 

15  R$745,00  R$ 11.175,00 

            R$ 
89.864.40 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO / capacitação e mentorias 
2.1 Coordenadora de 

Produção Atividades 
Formativas - 
Profissional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades 
formativas a serem 
desenvolvidas.  Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.2 Produção  - 
Profissional 
responsável pela 
produção tecnica e 
operacional das 
atividades. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.3 Assistente de 
Produção - 
Responsável pela 
assistência as 
atividades de 
capacitação e 
mentorias. 
Responsável pela 
organização da 
logística referente 
ao planejamento 
estratégico das 
atividades. 
Contratação por 48 
diárias. 

Fomento Diária 48  R$            184,61  R$ 8.861,28 



2.4 Serviço de 
Coordenador de 
Mobilização e 
Inclusão -  
Profissional 
responsável pela 
mobilização e 
seleção dos alunos, 
inclusão e 
acompanhamento 
das oficinas e 
entrega dos 
certificados. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.5 Produção Técnica - 
Acompanhamento e 
treimamento de 
alunos. Pelo período 
de 20 semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
800,00  

R$ 
16.000,00 

2.6 Capacitação - 
Treinamentos. Total 
de 130horas de 
atividades. 

Fomento hora 130  R$            
106,08  

R$ 
13.790,40 

            R$ 
86.651,68 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
3.1 Serviço de 

Coordenador de 
Comunicação - 
Coordenação da 
equipe de 
comunicação; 
Responsável pelo 
cumprimento do 
plano de 
comunicação; 
Responsável pelo 
cumprimento dos 
cronogramas. Pelo 
período de 20 
semanas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
894,00  

R$ 
17.880,00 

3.2 Serviço de Produção 
de Conteúdo e 
Social Media - 
Responsável pela 
produção de 
conteudo divulgação 
de todas atividades e 
ações do projeto nas 

Fomento Seman
a 

20  R$            
532,29  

R$ 
10.645,80 



redes sociais. Pelo 
período de 20 
semanas 

3.3 Serviço de 
Assistente de 
Comunicação Digital 
- profisional 
responsável por 
auxilio operacional 
aos seviços de 
comunicação digital. 
Pelo período de 20 
semanas 

Fomento Serviç
o/mês 

20  R$            
380,36  

R$ 7.607,20 

3.4 Serviço de Designer 
para criação de 
guide de peças - 
ontratação de 
Designer Pleno para 
cdesenvolvimento 
de peças graficas, 
divulgações virtuais, 
edição e criação de 
layouts durante a 
realização do 
projeto. Pelo 
períoodo de 3 
meses. 

Fomento Serviç
o/mês 

4  R$         
1.260,00  

R$ 5.040,00 

3.5 Serviço de Designer 
para criação de 
peças - Contratação 
de Designer 
Assistente para 
assessoramento às 
atividades de 
produção gráfica / 
virtual do projeto. 
Pelo período de 4 
meses. 

Fomento Serviç
o/mês 

4  R$         
1.582,00  

R$ 6.328,00 

3.6 Serviço de 
Coordenação 
Editorial - 
elaboração de 
cronogramas de 
produção de textos; 
o gerenciamento de 
atividades da equipe 
interna de produção 
de conteudo; 
contato com 
prestadores 

Fomento Mês 4  R$         
3.000,00  

R$ 
12.000,00 



externos e autores; 
elaboração, 
checagem e revisão 
de textos. Pelo 
período de 4 meses. 

3.7 Revistro Fotográfico 
das Atividades do 
projeto. Serviço de 
Fotógrafo com diária 
de 8 horas. 
Totalizando 20 
diárias  

Fomento Serviç
o 

20  R$            
480,00  

R$ 9.600,00 

3.8 Registro Audiovisual 
da Atividades. 
Serviço de Registro 
viográfico das 
atividades para a 
produção de 
material em vídeo 
do projeto. 
Totalizando 06 
serviços. 

Fomento Serviç
o 

6  R$         
2.455,00  

R$ 
14.730,00 

3.9 Serviço de 
Impulsionamento de 
redes - Destinação 
de Verba para 
impulsionamento de 
publicações em 
redes sociais. Verba 
destinada a 
publicidade.    

Fomento Verba 1  R$         1.557,10  R$ 1.557,10 

3.10 Serviço de 
administradora de 
Sistemas - 
Profissional 
responsável pela 
administração e 
programação de 
aplicativo. Pelo 
período de 4 meses. 

Fomento Mês 4  R$            
600,00  

R$ 2.400,00 

3.11 Serviço de 
Coordenador de 
Infra Estrutura Web 
- Coordenação da 
Infraestrutura de TI 
e Gerência da 
equipe de 
manutenção de Site 
e Apps. 
Desenvolvimento de 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Seman
a 15  R$            

400,00  
R$ 

6.000,00 



aplicações e 
soluções 
web/mobile para o 
projeto. 
Coordenação geral 
de equipe intra e 
inter projeto. Pelo 
período de 15 
semanas 

3.12 Serviço de 
Programadores 
Front End/Back End 
- Contratação de 
Programador Front 
End/Back End para 
escrever em 
linguagem específica 
para manutenção de 
aplicativo e soluções 
web/mobile. Pelo 
período de 3 meses. 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Mês 3 
 R$         

1.150,00  R$ 3.450,00 

3.13 Serviço de Designer 
UX/UI - 
Contratação de 
Designer de 
Experiencia 
responsável por 
definir o fluxo de 
interação nas 
aplicações de 
site/aplicativo. Pelo 
período de 3 meses. 

Emenda 
Parlamentar 
- Recursos 

Públicos 

Mensa
l 3 

 R$         
1.150,00  R$ 3.450,00 

            R$ 
100.688,10 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOGISTICA  
4.1 Gasolina - Vouchers 

de gasolina para 
deslocamento da 
equipe do projeto e 
professores. Os 
vouchers serão 
distribuídos para os 
membros da equipe 
do projeto e 
professores para o 
deslocamento entre 
as atividades do 
projeto. Cada 
membro receberá 
um voucher para 

TERMO DE 
FOMENTO 

Vouch
ers 

100  R$              
42,52  

R$ 4.252,00 



auxiliar no custeio 
de transporte. 
GASOLINA 
AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação 
Litro -  R$ 5,90 – 
Total 7,24 litros / 
voucher  

            R$ 4.252 00 
Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE  
5.1 Assistente de 

Acessibilidade - 
profissional 
responsável por 
suporte as atividade 
de acessibilidade do 
projeto. Pelo 
período de 35 
diárias. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Diária 
de até 
6hs / 
8hs 

35  R$184,61  R$ 6.461,35 

5.2 Serviço de 
Interprete de Libras 
- Interpretação 
simultânea 
(presencial ou 
virtual). Pelo período 
de 35 horas 

TERMO DE 
FOMENTO 

Horas 35  R$139,21  R$ 4.872,35 

5.3 Serviço de 
Interprete de Libras 
- Interpretação de 
Shows (Pré-
produção e 
interpretação). 10 
serviços. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor 
por 

Show 
de até 

2hs 

10  R$278,41  R$ 2.784,10 

5.4 Serviço de 
Interprete de Libras 
- 
Acompanhamento/ 
Atendimento de 
Pessoas Surdas. Pelo 
período de 14 
diárias. 

TERMO DE 
FOMENTO 

Diária 
de até 
6hs / 
8hs 

14  R$299,33  R$ 4.190,62 

5.5 Protetor de ouvidos 
para Autistas.  

TERMO DE 
FOMENTO 

Unida
de 

110  R$2,14  R$ 235,40 

            R$ 
18.543.82 

      VALOR TOTAL: R$ 
300.000,00 



 6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Miguel Batista Ribeiro Neto, inscrita no CPF nº CPF: 309.887.051-68, na qualidade de 
presidente do  Instituto Transforma, CNPJ: 24.108.560/0001-22, declaro, para os devidos fins 
e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. (X) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações 
previstas no artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de 
fevereiro de 2011; 

2. (X) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou 
transitada em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere 
o artigo 155 da Constituição Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive 
no que tange às contribuições dos empregados para a Seguridade Social, contribuições para 
o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente recebidos 
da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, 
contribuições, auxílios e similares; 

4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou 
empregado público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do 
Distrito Federal, da União, dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou 
assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa 
nº 1/2005; 

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

6. (X) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, 
inativo e pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos 
públicos) independente de estarem gozando de férias ou não; 

7. (X) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da 
Instrução Normativa nº 1/2005; 

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

9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, 
inciso V, da Lei nº 8.666/93. 



10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à 
Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, 
companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

11. (X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, 
que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 
1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica 
e o Acervo Técnico Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, 
cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do 
atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo 
Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a 
realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e 
observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. (   ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois 
o valor é inferior à  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

                                                   

 Brasília, 18 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 
INSTITUTO TRANSFORMA  

Miguel Batista Ribeiro Neto (Representante Legal) 

CPF: 309.887.051-68 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 
37.843/2016 (em caso de não haver encargos trabalhistas).  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS  

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

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

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

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

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

  
Atenciosamente, 

Brasília, 18/07/2022 

 

_______________________ 

INSTITUTO TRANSFORMA  

Miguel Batista Ribeiro Neto (Representante Legal) 

CPF: 309.887.051-68 

 

 

 

 

 

 

 



 6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria 
de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas 
da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito 
Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos 
orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília, 18/07/2022 

 

 

INSTITUTO TRANSFORMA  
Miguel Batista Ribeiro Neto (Representante Legal) 

CPF: 309.887.051-68 

   

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, 18/07/2022 

 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


