
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada 

CNPJ: 12.772.072/0001-36 

Endereço: QNO 11 Conjunto D casa 21 

Cidade: Brasília Bairro: Ceilândia UF: DF CEP: 72255-040 

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

E-mail da OSC:acessodf@gmail.com /contato@acessodf.org Site da OSC:    www.acessodf.org 

Representante Legal (Dirigente): Verônica Diano Braga 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 689.780.491-68  RG/Órgão Expedidor: 1.584.853 SSP-DF 

Endereço do Representante Legal:  Colônia Agrícola Sucupira Chácara 38-A Lote 09, Riacho Fundo I - 

Brasília/DF 

Telefone (DDD): 61 99137-7801  Telefone (DDD): 61 99875-3418 

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:  

mailto:acessodf@gmail.com
mailto:contato@acessodf.org


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:  NUCAC - Formação de produtores da agricultura familiar para o turismo 

rural no DF 

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: 29/07/2022 Término: 29/12/2022 

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

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

Previsão de Atendimento: Profissionais ligados ao Turismo Rural e da Economia Criativa no DF, Artesões e 

Manualistas.  

Previsão de público direto: 720 (setecentos e vinte) pessoas 

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

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

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

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



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

desenvolvimento sustentável. 

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

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

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

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

dos papeis sociais do contemporâneo. 

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

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

paradigmas. 

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

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

criação de um novo panorama social de inclusão. 

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

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

ações sociais, ambientais e culturais do Brasil. 

 

Projetos realizados (descrição das atividades em portfólio anexo) 

- RAPensando nas Escolas  

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

Mundial da Água  

- Festival Hip Hop Contra a Fome 2018  

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

- Festival Smurphies: Eu Sou Das Antigas 

- Festival AVIVA Hip Hop 11 anos - 

- Festival Latinidades - 

- Aviva Hip Hop – 

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

- A Quebrada em Cena 

- Festival YO! Music 

- Projeto MobilizAcesso 

- Projeto DJ`s Contra a Fome 

- Vídeo Black Mix 

- II Encontro Nordestino de Cordel em Brasília 

- Modo de Gestão e Produção Cultural 

- Batom Battle 

- Feira de Música 2012 

- Palestra Leis de Incentivo na Comunidade Europeia 

- 1ª Rodada de Negócios Internacional da Música 

- Fórum sobre Capacitação de Mercados Criativos 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 



O projeto tem o objetivo de fomentar o turismo rural no DF a partir da conexão e formação de comunidades 

de produtores da agricultura familiar localizados nas áreas do Distrito Federal. O projeto visa capacitar as 

famílias do campo para utilizar seus conhecimentos de produção de alimentos típicos do cerrado, para a 

finalidade de promover a cultura local e o turismo sustentável. Este projeto surge como necessidade de 

realizar trabalho associado também ao Turismo Rural Comunitário, pois, a partir destas iniciativas tornou-se 

possível fomentar a organização local e especializar a produção destes atores. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O projeto NUCAC - Formação de produtores da agricultura familiar para o turismo rural no DF e também 

Artesões e Manualistas se configura como uma política pública capaz de fomentar e ampliar, nas economias 

regionais, o aumento da produtividade do trabalho e a melhor qualificação das políticas sociais a serem 

implementadas nessa região. O conceito de desenvolvimento aqui reportado consiste na sua dimensão 

Histórica, Política, Social e Econômica, como processo associado à noção de transformação e mudança, como 

elemento central no discurso protagonizado pelo estado republicano brasileiro.  

No entanto, é necessário superar uma concepção em que se relacionam, na caracterização do desenvolvimento, 

conceitos dualísticos como, por exemplo, moderno e atrasado ou mesmo conceitos meramente quantitativos, 

mais associados à mensuração de taxas de crescimento do produto social gerado e, por fim, superar o conceito 

de que a mera inserção da tecnologia modernizadora das formas de produção, per se, constitui-se em um 

atributo de desenvolvimento.  

Ao contrário, está-se caracterizando o desenvolvimento como um processo fundado na igualdade e na justiça 

social, capaz de elevar a produtividade do trabalho das famílias, inserindo-as em mercados estruturados e 

possibilitando o acesso a políticas públicas de fomento ao turismo rural e oferta de bens e serviços. Delineia-

se assim uma estratégia de desenvolvimento com equidade, centrada no paradigma de ampliação de 

capacidades e habilidades promotoras de elevar os excedentes monetários e da produtividade do trabalho dos 

agricultores familiares, assentados e pré assentados. A “idéia- força” que se apresenta é a de fomentar 

“igualdade de oportunidades, viabilizando condições necessárias para o desenvolvimento das famílias e sua 

inserção social através da formalização de suas atividades e a promoção dos seus trabalhos junto ao turismo 

rural do DF”. 

Desta forma, viemos por meio deste projeto desenvolver um ciclo de capacitação, a partir da conexão e 

formação de comunidades de produtores da agricultura familiar localizados nas áreas do Distrito Federal. O 

projeto visa capacitar as famílias do campo para utilizar seus conhecimentos de produção de alimentos típicos 

do cerrado, para a finalidade de promover a cultura local e o turismo sustentável. 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 

O projeto  NUCAC - Formação de produtores da agricultura familiar para o turismo rural no DF procura 

estabelecer as condições independentemente de outras para desenvolvimento em geração de renda e 

desenvolvimento social de gênero e geração, marketing de produtos e comercialização da produção, para 

pessoas em vulnerabilidade social que operam nos assentamentos no DISTRITO FEDERAL. 

O projeto nasceu como uma rede de escuta, colaboração, fortalecimento, formação e conexão de 

oportunidades, criando uma tecnologia social replicável e escalável, criada colaborativamente com o objetivo 

de transformar realidades. 



Nesse intuito este projeto surge como alternativa para o fomento de ações de economia solidária e emergiu a 

necessidade de realizar trabalho associado também ao Turismo Rural Comunitário, pois, a partir destas 

iniciativas tornou-se possível fomentar a organização local e especializar a produção destes atores. 

Outro aspecto de grande relevância e essencial a concepção de turismo rural voltado ao desenvolvimento 

comunitário sustentável se encontra na necessidade de contemplar todos os segmentos, atores, paisagens e 

estruturas envolvidas no espaço enfocado, sobretudo em virtude da diversidade de potenciais locais e uma 

diversidade de fatores que podem vir a somar iniciativas e com isso, agregar potenciais ao turismo rural no 

âmbito do Distrito Federal. 

Um modelo de desenvolvimento para ser sustentável, deve permitir e considerar a diversidade cultural, e deve 

respeitar a autonomia dos povos, e se preocupar com o acesso aos fatores indispensáveis à sustentabilidade, 

como por exemplo políticas públicas etc. São essas algumas das premissas que orientam a concepção e 

perspectiva de execução deste projeto. 

Destarte, o que vem se observando já há alguns anos no âmbito do turismo, em várias partes do mundo, perfaz 

a mesma tendência, a de configurar uma demanda voltada a segmentos que reportam o turista a lugares com 

natureza, cultura e atividades específicas, sobretudo na Europa, onde estes elementos vem assumindo a ponteira 

da atividade, ganhando visibilidade ao olhar do turista, o que reflete, portanto, diretamente na sua demanda. 

Diante desta acepção, algumas questões que contemplam a necessidade de realização deste projeto são: Como 

se desenha o atual quadro socioeconômico destas comunidades? Quais são as particularidades destes 

produtores rurais, artesãos e manualistas? De que forma poder-se-á desenvolver o turismo rural de base 

comunitária? Quais são as perspectivas sustentáveis norteadoras da implantação das atividades turísticas diante 

da realidade local existente? 

Partindo desta premissa verificamos a necessidade de fomento e apoio às associações, cooperativas e grupos 

formais e informais de assentados para agregação de valor e geração de renda, inúmeros grupos formais e 

informais ao qual estão inseridos mulheres e jovens que necessitam de um aprofundamento teórico e prático 

de alguns temas ligados a produção dentro de fora da Unidade Familiar, e algumas ações diretas na formação 

e capacitação para buscar um novo desenvolvimento e novas informações para que sejam inseridas no contexto 

evolutivo do ponto vista social e econômico. A maioria das organizações se classifica como 

cooperativas/associações de comercialização agrícola, que se garantiam suas pequenas rendas vendendo suas 

produções.  

No momento em que surgem novas perspectivas, aparece a necessidade de fazer com que as organizações se 

qualifiquem, para não desaparecerem e para conseguir dar um “passo adiante” com a construção e a operação 

de estruturas de processamento da produção das famílias assentadas para atender as demandas de oferta de 

produtos e serviços ao segmento de Turismo Rural no Distrito Federal. 

 

 

 

ADERÊNCIA DO PROJETO À POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  

(Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012 e Lei Nº 6924 DE 29/07/2021) 

O projeto tem como base a aderência as ações de política pública do Distrito Federal 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, do Artesanato e dos Manualistras e do Turismo. 



Tomando por um lado o Turismo como aglutinador da Economia Criativa e por outro os profissionais 

como segmento determinante e imprescindível ao desenvolvimento dessa cadeia produtiva, buscamos 

pontos de aderência do 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. 3º A Política de Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos seguintes princípios: 

I – Sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social, eficiência econômica, 

diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente; 

II – Desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da 

população da RIDE; 

III – mobilização, por meio da articulação de atores locais e da sociedade civil organizada no processo 

de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente multidisciplinar, 

caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento que  

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda oriundos 

da atividade turística; 

IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação; 

X – Competitividade, por meio de diversificação e especialização da oferta disponibilizada, de modo a 

atender à segmentação da demanda estabelecida no mercado turístico, e por meio da qualidade dos 

produtos; 

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; 

1. Art. 4º A Política de Turismo do Distrito Federal é estruturada nas áreas estratégicas de gestão e fomento ao 

turismo, de desenvolvimento de produtos e serviços turísticos, e de promoção e apoio à comercialização. 

 

Lei Nº 6924 DE 29/07/2021 

Art. 1º Ficam instituídas as diretrizes para a Política Distrital de Fomento ao Artesanato Popular, com 

a finalidade de coordenar e desenvolver atividades que visem a valorizar o artesão do Distrito 

Federal, elevando seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como desenvolver e 

promover o artesanato como instrumento de trabalho e empreendedorismo. 

Art. 2º A Política Distrital de Fomento ao Artesanato Popular pauta-se pelas seguintes diretrizes: 



I - capacitação dos artesãos, por meio de cursos, oficinas, seminários e demais ações educativas que 

os auxiliem no aprimoramento do trabalho artesanal, bem como na instrução e formação do 

empreendedorismo do artesanato; 

III - integração de iniciativas relacionadas ao artesanato e à troca de experiências e aprimoramento de 

gestão de processos e produtos artesanais; 

VII - adoção de métodos de formação em empreendedorismo, com a formalização do artesão, 

promovendo o empreendedorismo e estimulando a participação em associações e cooperativas, como 

forma de melhorar a gestão do processo de produção; 

1.  

2. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:  

 

O projeto foi concebido e estruturado para atender aos produtores da agricultura familiar para o turismo rural, 

Artesões e Manualistas.  

Consideramos para este projeto, como público-alvo, todo o público dos assentamentos, sendo eles detalhados 

abaixo: 

• “Grupos de afinidade” de assentados que estão desejando se organizar ou fundar uma cooperativa; 

• Grupos formais e informais; 

• Grupos de gênero (mulheres) e de geração (jovens); 

• Assentados e assentadas em assentamentos; 

• Acampados e acampadas em pré assentamentos. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Parlamentar: FÁBIO FELIX 

Programa de Trabalho:  23.695.6207.9085.0038 

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$300.000,00 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 

O projeto tem o objetivo de fomentar o turismo rural no DF a partir da conexão e formação de comunidades 

de produtores da agricultura familiar localizados nas áreas de Sobradinho, Samambaia, Gama e Paranoá. O 

projeto visa capacitar as famílias do campo para utilizar seus conhecimentos de produção de alimentos 

típicos do cerrado, para a finalidade de promover a cultura local e o turismo sustentável. 



Serão ao todo 16 encontros de capacitação nos acampamentos e no final será realizado um evento de 

encerramento para a distribuição de certificados. O encerramento contará também com a finalização das 

capacitações através de atividade com palestrante nacional especializado em cooperativismo. 

As famílias a serem beneficiadas pelo projeto encontram se acampadas em 7 pré-assentamentos e 1 

assentamento. 

 

 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

• Promover network entre profissionais dos setores da economia criativa, artesões e manualistas 

• Fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica na área técnica voltado ao segmento de Turismo 

Rural, Economia Criativa e Artesanato 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 como importante ator do contexto criativo e cultural do DF. 

Além de: 

• Estimular o Turismo no Distrito Federal; 

• Defender e valorizar do patrimônio do Distrito Federal; 

• Promover e difundir mão de obra local. 

 

 

 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 

 

Metas Quantitativas Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Promover a participação de 
840 pessoas nas atividades 
de capacitação 

Quantidade de participantes 1. Registro fotográfico; 
2. Lista de Inscrição 
3. Relatórios da equipe. 
 

Realizar 16 encontros de Número de participantes no Registro fotográfico e de vídeo. 



capacitação nos 
acampamentos 

evento. 
 

 

Pesquisa de satisfação com 
participantes 

Grau de satisfação, com 
pontuação (1 a 5), entre 
insatisfatório a muito 
satisfatório.  

Por meio de formulário de pesquisa 
a ser elaborado pela coordenação 
geral do projeto. 

Gerar 40 empregos diretos Contratações realizadas pelo 
projeto 

1. Registro fotográfico; 
2. Notas Fiscais 
3. Relatórios da equipe. 
 

Gerar 80 empregos diretos A partir dos desdobramentos 
das atividades do projeto. 

1. Relatórios da equipe. 
 

 

 (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: Coordenação Geral, Assistente de Coordenação Geral, Produção 

Executiva, Assistente de Produção (2 assistentes), Produção Administrativa e Financeira, Assistente 

Administrativo 

 

ICM 100% 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  

Etapa 2.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Conetores FNL - Profissional responsável pela mobilização e 

seleção dos alunos (pessoas em situação de vulnerabilidade social) - acompanhamento das oficinas e entrega 

dos certificados (4 conectores x 10 semanas cada totalizando 40 semanas), Locação de Tela e projetor - 

Locação de tela para projeção e projetor para realização das atividades formativas. Projetor multimídia até 

3.000 ansilumens, contraste ate 500:1, resolução de 1024x768 pixels / Tela de projeção até 180 polegadas com 

suporte, Locação de tablado em praticáveis, tamanho 5x2 e estrutura de Q30 (10 metros), Locação de 

computador - Locação de 2 computadores laptop para preenchimento de formulário de inscrição e apresentação 

dos conteúdos nas atividades do projeto - configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou similar, 2,8 

GHz de velocidade, HD 120GB, memória RAM 4GB, saída HDMI e entradas USB., Locação de impressora 

jato de tinta colorida, Locação de Equipamentos de som de pequeno porte - Locação de equipamentos para 

realização das atividades dos cursos, Locação de Quadro Branco Fórmica 90 X 120 Cm Com Cavalete Com 

Rodas (2 unidades), Instrutores para realização das atividades formativas sendo - 8 horas de preparação e 32 

horas aula por curso x 5 cursos (totalizando 200 horas aula), Instrutores para realização do curso de produção 



de geléias e licores com frutas do cerrado - 4 horas de preparação e 16 horas aula por curso x 4 cursos x 2 

instrutores (totalizando 144 horas) 

. 

ICM 100% 

 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA SUPORTE AS ATIVIDADES 

Etapa 3.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Alimentação - Alimentação da equipe e alunos - 17 dias X 60 

pessoas X 2 refeições, 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 tendo em vista que os locais de realização das atividades são afastados e não contam 

com linhas de transporte público. Cada membro receberá um voucher para auxiliar no custeio de transporte. 

GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM – Cotação Litro -  R$ 6,50 – Total 7,7 litros / voucher 

ICM 100% 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

Etapa 4.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Confecção de Crachá PVC 4/0 10x15cm Credencial Branco Verniz 

Uv Impressão Digital frente 4/0 cor, com Cordão Liso preto, Banner para divulgação - total 15 metros, 

Confecção de camisetas para equipe de trabalho, Kit para alunos contendo 1 lápis, 1 caneta, 1 apontador, 1 

borracha e 1 caderno  com 50 folhas pautadas, Kit 4 Marcadores de Quadro Branco e 1 Apagador, Impressão 

de certificados, Eco Bag para alunos e professores, Assessoria de Imprensa - 1 Profissional, Profissional de 

Fotografia e filmagem, Profissional de mídias digitais e sociais, Profissional de design para criação de artes do 

projeto 

 

ICM 100% 

 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENCERRAMENTO 

Etapa 5.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  Locação de Equipamentos de som de médio porte - Locação de 

equipamentos para realização de evento de encerramento das atividades do projeto, Contratação de 

apresentação musical para evento de encerramento (artista / banda), Contratação de DJ para evento de 

encerramento, Contratação de Palestrante Nacional - Cachês para a participação de especialistas e 

representantes do setor 

ICM 100% 



 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

 

Metas Qualitativas Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

 Capacitar agentes de 

Turismo de Base 

Comunitária para melhorar 

seus meios de produção  

Grau de Satisfação entre as 

comunidades participantes 

Comparação entre os resultados 

anteriores e posteriores a 

realização do projeto 

Propiciar sensação de 
pertencimento aos  

Satisfação dos participantes 
dos cursos 

Registros videográficos e 
entrevistas com os participantes  

 

 

 

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 PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES FORMATIVAS 

Realização do ciclo de capacitação 

Relatório de cada profissional das 

suas ações 

Programação 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Contratação dos serviços e locação 

dos equipamentos para o 

desenvolvimento de suas funções 
Relatório de serviços contratados 



PARA SUPORTE AS 

ATIVIDADES 

 Fotografias de comprovação 

 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 

E MATERIAL DE 

ESCRITÓRIO 

 

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 

 

Visibilidade na mídia 

Programação 

Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 

atividades 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA 

REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE 

ENCERRAMENTO 

 

Contratação dos serviços para o 

desenvolvimento de suas funções 

 

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  

O projeto tem o objetivo de fomentar os trabalhos dos Artesãos, Manualistas bem como o turismo rural no DF 

a partir da conexão e formação de comunidades de produtores da agricultura familiar localizados nas áreas de 

Do Distrito Federal. O projeto visa capacitar as famílias do campo para utilizar seus conhecimentos de 

produção de alimentos típicos do cerrado, para a finalidade de promover a cultura local e o turismo sustentável 

e de base comunintária. 

Serão ao todo 16 encontros de capacitação nos acampamentos e no final será realizado um evento de 

encerramento para a distribuição de certificados. O encerramento contará também com a finalização das 

capacitações através de atividade com palestrante nacional especializado em cooperativismo. 

As famílias a serem beneficiadas pelo projeto encontram se acampadas em 7 pré-assentamentos e 1 

assentamento. 

 



No Distrito Federal as famílias se encontram assim distribuídas; 

 

 NOME Nº de Famílias R.A. 
1 Chê Guevara 350 Samambaia-DF 
2 Rosa Luxemburgo 260 Samambaia-DF 
3 10 de Junho 240 Gama-DF 
4 Carlos Marighela 70 Pad-DF 
5 Margarida Alves 270 Sobradinho-DF 
6 Nelson Mandela 180 Sobradinho-DF 
7 Patrícia e Aparecida 22 Pad-DF 
8 Dandara 96 Gama-DF 

 Total 1.488 familias  

 

Todos os acampamentos serão atendidos através das ações do projeto. 

 

Para os acampamentos Che Guevara e Rosa Luxemburgo 

As ações serão realizadas no acampamento Che Guevara localizado na área Rural de Samambaia 

 

Para os acampamentos Dandara e 10 de Junho  

As ações serão realizadas no acampamento Dandara localizado na área Rural no Gama 

 

Para os acampamentos Patrícia e Aparecida e Carlos Marighela  

As ações serão realizadas no acampamento Carlos Marighela localizado na área Rural do PAD-DF 

 

Para os acampamentos Nelson Mandela e Margarida Alves  

As ações serão realizadas no acampamento Margarida Alves localizado na área Rural de Sobradinho 

 

PRODUTOS 

Os cursos oferecidos tem como principal objetivo a capacitação das famílias atendidas pelo projeto para 

melhoria de seus meios de produção sendo necessários para a organização dos mesmos. Atendendo a 

necessidade de fomento e apoio às associações, cooperativas e grupos formais e informais de assentados para 

agregação de valor e geração de renda. Partem da necessidade de um aprofundamento teórico e prático de 

alguns temas ligados a produção dentro de fora da Unidade Familiar, e algumas ações diretas na formação e 

capacitação para buscar um novo desenvolvimento e novas informações para que sejam inseridas no contexto 

evolutivo do ponto vista social e econômico.  

No momento em que surgem novas perspectivas, aparece a necessidade de fazer com que as organizações se 

qualifiquem, para não desaparecerem e para conseguir dar um “passo adiante” com a construção e a operação 



de estruturas de processamento da produção das famílias assentadas para atender as demandas de oferta de 

produtos e serviços ao segmento de Turismo Rural e de base comunitária no Distrito Federal. 

 

Serão oferecidos 4 ciclos de cursos atendendo todas os acampamentos com a seguinte distribuição de horas: 

 

Detalhamento de horas aula 

Atividade 

Quantidade 

Horas 

Preparação 

Quantidade de 

Horas por 

Ação 

Quantidade de 

Ações 
Total de Horas 

Curso De Manuseio E 

Comercialização De 

Peças De Artesanato 

Em Fibras 

8  8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 

40h 

Curso de 

cooperativismo e 

associativismo – gestão 

empresarial 

8  8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 

40h 

Curso sobre montagem 

de pré-projetos de 

agroindústrias e 

implantação de 

agroindústria familiar 

8 8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 

40h 

Curso sobre formação 

de preço de venda, 

estrutura do mercado 

no atacado/varejo e 

marketing de produtos 

e produção 

8 8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 
40h 

Curso sobre prevenção 

de acidentes nas 

atividades rurais e na 

agroindústria 

8 8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 

40h 

Curso de gestão 

empresarial das 

unidades de produção, 

sucessão familiar e 

inserção da mulher na 

atividade produtiva 

8 8 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 
40h 

Curso de produção de 

licores e geleias de 

frutas do cerrado (2 

instrutores) 

8 
16 x 2 

(profissionais) 

4 (sendo uma em 

cada grupo de 

acampamento 

elencado) 

144h 

 

Espera-se atender a 720 pessoas ao final do ciclo de capacitação. 



Os cursos oferecidos são: 

1. MANUSEIO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO EM FIBRAS  

 

Objetivos Específicos:  

 

Oficina que irá capacitar os participantes em relação a técnica, retirada, uso e comercialização da fibra 

de bananeiras e outras, podendo ser usadas na fabricação e produção em geral além de agregar valores 

em outros como: Potes e embalagens no ramo da gastronomia.  

 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

 

Ementa:  

• Importância da preparação correta da fibra, alcançar maciez para a elaboração de peças,  

• Importância de conhecer e manuseio dos tipos de fibra para cada tipo de técnica;  

• Valorização do produto com acabamento de excelência;  

• Produto/ material que podem ser usados para agregar valor as peças de fibra;  

• Excelência da fibra na produção artesanal identificado os diferentes modelos no mercado entre 

industriais e artesanais;  

• Retirada das canoas, higienização;  

• Separação das fibras, secagem e tingimento;  

• Técnica de maciez / amaciamento da fibra;  

• Cuidados e durabilidade da fibra;  

• Elaboração de traçados e técnicas relacionadas;  

• Finalização, produção e comercialização das peças. 

 

2. CURSO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO – GESTÃO EMPRESARIAL 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos em rotinas administrativas e societárias, além de dar noções de 

gerenciamento e controle necessárias para a gestão da organização. 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

Ementa: 

• História dos Pioneiros do Cooperativismo; 

• Identificação dos Princípios da Doutrina Cooperativista; 

• Especifidade do empreendimento cooperativo; 

• Para entender o Elaboração do Estatuto Social; 

• Competência do Conselho Fiscal e Conselho de Administração; 

• Elaboração anual do Relatório da Diretoria; 

• Realização da Assembleia Geral Ordinária; 



• Realização da Assembleia Geral Extraordinária; 

• Práticas de gestão; 

• Gestão dos controles internos; 

• Fluxo de caixa; 

• Movimento de caixa; 

• Introdução à Administração; 

• Planejamento Estratégico; 

• Gestão Financeira e Análise de Resultados; 

• Remuneração Estratégica; 

• Modelos Gerenciais. 

 

3. CURSO SOBRE MONTAGEM DE PRÉ-PROJETOS DE AGROINDÚSTRIAS E IMPLANTAÇÃO DE 

AGROINDUSTRIA FAMILIAR 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos em montagem de estudos de viabilidade e explicitar as exigências 

de documentação para a montagem dos projetos, noções de implantação de agroindústria familiar. 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

Ementa: 

• Elementos para elaboração dos pré-projetos de agroindústria; 

• Produção: quantidade/sazonalidade/qualidade; 

• Organização dos produtores: cooperativa – regularização/legalização; 

• Cessão de uso/propriedade da área; 

• Estrutura disponível: água/energia/acesso; 

• Mão-de-obra; 

• Experiências de gestão; 

• Mercado e comercialização: abrangência, preço, concorrência, custo de produção e aceitação do 

produto; 

• Viabilidade econômica; 

• Questões ambientais; 

• Estudo de viabilidade; 

• Linhas de financiamento disponíveis: Micro Bacias/Terra Sol/CONAB/BNDES; 

• O que é agroindústria familiar; 

• Planejamento de implantação de uma agroindústria familiar; 

• Agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento artesanal; 

• Programa da Agroindústria Familiar; 

• Modelos agroindústria familiar. 

 

4. CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA, ESTRUTURA DO MERCADO NO 

ATACADO/VAREJO E MARKETING DE PRODUTOS E PRODUÇÃO 



Objetivos Específicos: Capacitar os alunos em cálculo dos preços de venda dos produtos (em especial, 

elaborados), a partir dos custos e das despesas. Compreensão da dinâmica dos mercados no atacado e no varejo, 

que podem ser acessados. Conceitos básicos de marketing dos seus produtos e de sua produção. 

 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

 

Ementa: 

• Preço de venda e escoamento da produção; 

• Componentes do preço de venda; 

• Custo de produção; 

• Despesas fixas e variáveis; 

• Determinação do preço de venda; 

• Determinação de margem de contribuição/ponto de equilíbrio; 

• Estrutura do mercado atacadista e varejista; 

• Estratégia para ganhar participação no mercado; 

• Marketing; 

• Mercado; 

• Estudo do mercado; 

• Marketing mix; 

• Necessidades e desejos. 

 

5. CURSO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS ATIVIDADES RURAIS E NA 

AGROINDÚSTRIA 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos sobre os conceitos básicos de prevenção de acidentes nas 

atividades rurais e dentro das agroindústrias. 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

 

Ementa: 

• História; 

• Mecanismos de avaliação de riscos; 

• Estratégias para evitar danos a saúde; 



• Norma Regulamentadora; 

• Formação e Treinamento de Brigada de Incêndio Florestal; 

• Primeiros Socorros; 

• Uso de EPIs; 

• Segurança no trabalho em máquinas e implementos; 

• Segurança no uso de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins; 

• Mecanismos de avaliação de riscos na agroindústria; 

• Norma Regulamentadora; 

• Primeiros Socorros; 

• Uso de EPIs; 

• Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 

 

6. CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO, SUCESSÃO FAMILAR E 

INSERÇÃO DA MULHER NA ATIVIDADE PRODUTIVA 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos sobre os conceitos básicos de gestão empresarial das unidades de 

produção, sucessão familiar na unidade de produção e inserção da mulher na atividade produtiva. 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 8 horas em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

 

Ementa: 

• Introdução à Administração; 

• Planejamento Estratégico; 

• Gestão Financeira e Análise de Resultados; 

• Modelos Gerenciais; 

• Desafios da sucessão nas propriedades rurais familiares; 

• As expectativas profissionais dos jovens; 

• A importância da educação; 

• Influência familiar e diferenciação social; 

• Preparando a sucessão; 

• O viés de gênero nos processos sucessórios;  

• O interesse pela terra; 

• Sucessão e renda não-agrícola; 

• Criação de novas oportunidades de renda; 

• Perfil das mulheres rurais; 

• Participação das mulheres no desenvolvimento territorial e rural; 

• Programas de crédito e incentivo as mulheres; 

• Organização produtiva de mulheres rurais; 

• Mulheres e agroecologia. 

 

 



 

7. CURSO DE PRODUÇÃO DE LICORES E GELÉIAS DE FRUTAS DO CERRADO 

 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos na utilização dos procedimentos básicos de limpeza e higienização 

de utensílios e o local de produção, selecionando as frutas do cerrado para a produção e processamento de 

licores e geleias, reconhecendo as características e o estado de maturação, higienizando as frutas, com produtos 

adequados e armazenando a produção de acordo com as técnicas de armazenamento e conservação. 

 

Horas de preparação: 8horas 

Horas aula: 16 horas x Duas profissionais em cada grupo de acampamento (4 ao todo) 

Previsão de alunos por atividade: 30  

Previsão total de alunos nas 4 atividades: 120 

 

 

Ementa: 

 

• A importância da higiene e segurança no processamento de alimentos; 

• Importância do aproveitamento e processamento correto dos alimentos; 

• Produção artesanal de geleia; 

• Classificação das geleias; 

• Produção Artesanal de licor; 

• Técnicas de armazenamento; 

• Prazos de validade. 

 

Os insumos para a produção de geleias serão providenciados pela comunidade e pela organização do curso.  

 

 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

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

• Capacitação de profissionais na área do Turismo Rural, Artesões e Manualistas 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 produções inovadoras relacionadas ao Turismo Rural e de Base Solidária no 

Distrito Federal 

• Geração de 40 empregos diretos e aproximadamente 80 empregos indiretos através da realização das 

atividades do projeto 

• Capacitação de 840 pessoas para melhoria de seus meios de produção. 

 



2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

INÍCIO DO PROJETO – Atividades de Pré-Produção 29/07/2022 10/08/2022 

Realização do I ciclo de capacitação para os acampamentos Che 

Guevara / Rosa Luxemburgo - atendimento será no Che Guevara 

em Samambaia 

10/08/2022 25/08/2022 

Realização do II ciclo de capacitação para os acampamentos 

Dandara / 10 de Junho - atendimento será no Dandara no Gama 
26/08/2022 10/09/2022 

Realização do III ciclo de capacitação para os acampamentos 

Dandara / 10 de Junho - atendimento será no Dandara no Gama 

Patrícia e Aparecida / Carlos Marighela - atendimento será no 

Carlos Marighela no PAD-DF 

11/09/2022 30/09/2022 

Realização do IV ciclo de capacitação para os acampamentos 

Dandara / 10 de Junho - atendimento será no Dandara no Gama 

Nelson Mandela / Margarida Alves - atendimento será no 

Margarida Alves em Sobradinho 

01/10/2022 24/10/2022 

Evento de Encerramento das Atividades 10/11/2022 28/11/2022 

Encerramento do Projeto – atividades de Pós-produção 28/11/2022 29//12/2022 

 

 

2.11 CONTRAPARTIDAS 

 

- Realização de palestra e/ou conteúdo específico sobre conceitos acerca do turismo e do 

turismo cívico para todos os participantes do projeto; 

-Realizar citytour com guia turístico para oportunizar acesso aos participantes em 

situação de vulnerabilidade; 

-Realizar o encerramento do projeto em local e data aprovados pela SETUR/DF. O 

proponente deverá se responsabilizar pelo transporte de todos os participantes no encerramento; 

-Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo; 

-Produzir vídeo promocional, com roteiro pré-aprovado pela Secretaria de Turismo. 



 

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$ 90.000,00 29/07/2022 29//12/2022 

Meta 2 2.1 

Contratação de serviços para 

realização das atividades 

formativas 

R$ 84.304,64 29/07/2022 29//12/2022 

Meta 3 3.1 

Contratação de serviços 

operacionais para suporte as 

atividades 

R$ 73.005,40 20/08/2022 30//11/2022 

Meta 4 4.1 

Contratação de serviços 

comunicação e material de 

escritório 

R$ 48.522,40 29/07/2022 29//12/2022 

Meta 5 5.1 

Contratação de serviços para 

realização das atividades de 

encerramento 

R$ 4.167,56 20/08/2022 29//12/2022 

  

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês Valor 

Meta 1 1.1 

Contratação de serviços de recursos 

humanos administrativos - equipe de 

produção / gestão 

29/Julho/2022 R$ 90.000,00 

Meta 2 2.1 Contratação de serviços para realização 

das atividades formativas 
29/Julho/2022 R$ 84.304,64 

Meta 3 3.1 Contratação de serviços operacionais 

para suporte as atividades 
20/Agosto/2022 R$ 73.005,40 



Meta 4 4.1 Contratação de serviços comunicação e 

material de escritório 
29/Julho/2022 R$ 48.522,40 

Meta 5 5.1 Contratação de serviços para realização 

das atividades de encerramento 
20/Agosto/2022 R$ 4.167,56 

 4.1 DETALHAMENTO DESEMBOLSO 

Parcelas Datas Valor 

Parcela 1 29/Julho/2022 R$ 222.827,04 

Parcela 2 20/Agosto/2022 R$ 77.172,96 

 

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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Financiado 

por: 

Unidade de 

Media 
Qtde 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPE DE 

PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 Coordenação Geral - 
Coordenação geral do projeto; 

Coordenação Geral de 
cumprimento do objeto, 

metas, objetivos e 
desdobramentos esperados. 

Acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 
1.300,00  

 R$ 
28.600,00  

1.2 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 periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 350,00   R$ 7.700,00  



1.3 Produção Executiva - 
Profissional responsável pelo 
controle e pelo cumprimento 
do plano de trabalho; Apoio à 
coordenação geral do projeto; 

Responsável pela 
coordenação, gestão dos 

documentos e informações 
para elaboração de relatórios; 
Responsável pela coordenação 
dos serviços de contabilidade e 
assessoria jurídica do projeto. 

Responsável pelo 
acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 900,00   R$ 
19.800,00  

1.4 Assistente de Produção - 
Organização de planilhas, listas 
de presença, registros e outras 
comprovações. Atendimento 

aos alunos das oficinas. 
Copilação de inscrições, 
controle do uso de horas 
(aula). Contratação de 2 

profissionais - Pelo periodo de 
15 semanas cada totalizando 

30 semanas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 30  R$ 250,00   R$ 7.500,00  

1.5 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 periodo de 22 

semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 750,00   R$ 
16.500,00  

1.6 Assistente Administrativo - 
Assistência geral as atividades 

administrativas do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 495,00   R$ 9.900,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 90.600,00 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 



2.1 Conetores FNL - Profissional 
responsável pela mobilização e 

seleção dos alunos (pessoas 
em situação de 

vulnerabilidade social) - 
acompanhamento das oficinas 
e entrega dos certificados (4 

conectores x 12 semanas cada 
totalizando 48 semanas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 48  R$ 500,00   R$ 
24.000,00  

2.2 Locação de Tela e projetor - 
Locação de tela para projeção 
e projetor para realização das 

atividades formativas. Projetor 
multimídia até 3.000 

ansilumens, contraste ate 
500:1, resolução de 1024x768 
pixels / Tela de projeção até 
180 polegadas com suporte 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 300,00   R$ 4.800,00  

2.3 Locação de tablado em 
praticáveis, tamanho 5x2 e 

estrutura de Q30 (10 metros X 
16 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

metro² 160  R$ 56,00   R$ 8.960,00  

2.4 Locação de computador - 
Locação de 2 computadores 

laptop para preenchimento de 
formulário de inscrição e 

apresentação dos conteúdos 
nas atividades do projeto - 

configurações mínimas: 
processador Intel Core i3 ou 

similar, 2,8 GHz de velocidade, 
HD 120GB, memória RAM 

4GB, saída HDMI e entradas 
USB. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 47,20   R$ 755,20  

2.5 Locação de Equipamentos de 
som de pequeno porte - 

Locação de equipamentos 
para realização das atividades 

dos cursos 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 315,92   R$ 5.054,72  



2.6 Instrutores para realização das 
atividades formativasa sendo - 

8 horas de preparação e 32 
horas aula por curso x 6 cursos 

(totalizando 240 horas aula) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

hora 240  R$ 106,08   R$ 
25.459,20  

2.7 Instrutores para realização do 
curso de produção de geléias e 
licores com frutas do cerrado - 

4 horas de preparação e 16 
horas aula por curso x 4 cursos 

x 2 instrutores (totalizando 
144 horas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

hora 144  R$ 106,08   R$ 
15.275,52  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

84.304,64 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA SUPORTE AS ATIVIDADES 

3.1 Alimentação - Alimentação da 
equipe e alunos - 17 dias X 90 

pessoas X 2 refeições 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 3060  R$ 20,59   R$ 
63.005,40  

3.2 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 tendo 

em vista que os locais de 
realização das atividades são 
afastados e não contam com 
linhas de transporte público. 
Cada membro receberá um 

voucher para auxiliar no 
custeio de transporte. 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação Litro -  R$ 

6,50 – Total 7,7 litros / 
voucher  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200  R$ 50,00   R$ 
10.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

73.005,40 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 



4.1 Confecção de Crachá PVC 4/0 
10x15cm Credencial Branco 
Verniz Uv Impressão Digital 
frente 4/0 cor, com Cordão 

Liso preto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200  R$ 8,20   R$ 1.640,00  

4.2 Banner para divulgação - total 
16 metros 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

m² 16  R$ 34,30   R$ 548,80  

4.3 Confecção de camisetas para 
equipe de trabalho 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 60  R$ 36,40   R$ 2.184,00  

4.4 Kit para alunos contendo 1 
lápis, 1 caneta, 1 apontador, 1 
borracha e 1 caderno  com 50 

folhas pautadas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 7,00   R$ 5.880,00  

4.5 Kit 4 Marcadores de Quadro 
Branco e 1 Apagador 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 3  R$ 32,00   R$ 96,00  

4.6 Impressão de certificados em 
tamanho a4 coloridos em 

papel couchê 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 3,54   R$ 2.973,60  

4.7 Eco Bag  para alunos e 
professores (Sacola Ecológica, 

30 x 35 cm, 180 gramas, 
Costura interna, Alça trançada) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 10,00   R$ 8.400,00  

4.8 Assessoria de Imprensa - 1 
Profissional para atender as 

necessidades de divulgação do 
projeto junto a mídia  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 300,00   R$ 6.000,00  

4.9 Profissional de Fotografia e 
filmagem para cobertura e 

registro das atividades 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 16  R$ 300,00   R$ 4.800,00  



4.10 Profissional de mídias digitais e 
sociais para divulgação do 
projeto nas redes sociais. 
Atividade voltada para o 

público externo garantindo a 
publicidade das ações do 

projeto ao grande público. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 300,00   R$ 6.000,00  

4.11 Profissional de design para 
criação de artes do projeto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 500,00   R$ 
10.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

48.522,40 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENCERRAMENTO 

5.1 Locação de Equipamentos de 
som de médio porte - Locação 

de equipamentos para 
realização de evento de 

encerramento das atividades 
do projeto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 1  R$ 
1.767,56  

 R$ 1.767,56  

5.2 Contratação de 2 DJs para 
evento de encerramento 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

cachê 2  R$ 700,00   R$ 1.400,00  

5.3 Contratação de Palestrante 
Nacional - Cachês para a 

participação de especialistas e 
representantes do setor 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 1.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 4.167,56 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 300.000,00 

 5.2 Planilha Termo de Fomento  

  

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Financiado 

por: 

Unidade de 

Media 
Qtde 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPE DE 

PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 Coordenação Geral - 
Coordenação geral do projeto; 

Coordenação Geral de 
cumprimento do objeto, 

metas, objetivos e 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 
1.300,00  

 R$ 
28.600,00  



desdobramentos esperados. 
Acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

1.2 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 periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 350,00   R$ 7.700,00  

1.3 Produção Executiva - 
Profissional responsável pelo 
controle e pelo cumprimento 
do plano de trabalho; Apoio à 
coordenação geral do projeto; 

Responsável pela 
coordenação, gestão dos 

documentos e informações 
para elaboração de relatórios; 
Responsável pela coordenação 
dos serviços de contabilidade e 
assessoria jurídica do projeto. 

Responsável pelo 
acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 900,00   R$ 
19.800,00  

1.4 Assistente de Produção - 
Organização de planilhas, listas 
de presença, registros e outras 
comprovações. Atendimento 

aos alunos das oficinas. 
Copilação de inscrições, 
controle do uso de horas 
(aula). Contratação de 2 

profissionais - Pelo periodo de 
15 semanas cada totalizando 

30 semanas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 30  R$ 250,00   R$ 7.500,00  

1.5 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 periodo de 22 

semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 22  R$ 750,00   R$ 
16.500,00  



1.6 Assistente Administrativo - 
Assistência geral as atividades 

administrativas do projeto. 
Pelo periodo de 22 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 495,00   R$ 9.900,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 90.600,00 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 

2.1 Conetores FNL - Profissional 
responsável pela mobilização e 

seleção dos alunos (pessoas 
em situação de 

vulnerabilidade social) - 
acompanhamento das oficinas 
e entrega dos certificados (4 

conectores x 12 semanas cada 
totalizando 48 semanas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 48  R$ 500,00   R$ 
24.000,00  

2.2 Locação de Tela e projetor - 
Locação de tela para projeção 
e projetor para realização das 

atividades formativas. Projetor 
multimídia até 3.000 

ansilumens, contraste ate 
500:1, resolução de 1024x768 
pixels / Tela de projeção até 
180 polegadas com suporte 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 300,00   R$ 4.800,00  

2.3 Locação de tablado em 
praticáveis, tamanho 5x2 e 

estrutura de Q30 (10 metros X 
16 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

metro² 160  R$ 56,00   R$ 8.960,00  

2.4 Locação de computador - 
Locação de 2 computadores 

laptop para preenchimento de 
formulário de inscrição e 

apresentação dos conteúdos 
nas atividades do projeto - 

configurações mínimas: 
processador Intel Core i3 ou 

similar, 2,8 GHz de velocidade, 
HD 120GB, memória RAM 

4GB, saída HDMI e entradas 
USB. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 47,20   R$ 755,20  



2.5 Locação de Equipamentos de 
som de pequeno porte - 

Locação de equipamentos 
para realização das atividades 

dos cursos 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 16  R$ 315,92   R$ 5.054,72  

2.6 Instrutores para realização das 
atividades formativasa sendo - 

8 horas de preparação e 32 
horas aula por curso x 6 cursos 

(totalizando 240 horas aula) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

hora 240  R$ 106,08   R$ 
25.459,20  

2.7 Instrutores para realização do 
curso de produção de geléias e 
licores com frutas do cerrado - 

4 horas de preparação e 16 
horas aula por curso x 4 cursos 

x 2 instrutores (totalizando 
144 horas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

hora 144  R$ 106,08   R$ 
15.275,52  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

84.304,64 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PARA SUPORTE AS ATIVIDADES 

3.1 Alimentação - Alimentação da 
equipe e alunos - 17 dias X 90 

pessoas X 2 refeições 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 3060  R$ 20,59   R$ 
63.005,40  

3.2 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 tendo 

em vista que os locais de 
realização das atividades são 
afastados e não contam com 
linhas de transporte público. 
Cada membro receberá um 

voucher para auxiliar no 
custeio de transporte. 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação Litro -  R$ 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200  R$ 50,00   R$ 
10.000,00  



6,50 – Total 7,7 litros / 
voucher  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

73.005,40 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

4.1 Confecção de Crachá PVC 4/0 
10x15cm Credencial Branco 
Verniz Uv Impressão Digital 
frente 4/0 cor, com Cordão 

Liso preto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200  R$ 8,20   R$ 1.640,00  

4.2 Banner para divulgação - total 
16 metros 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

m² 16  R$ 34,30   R$ 548,80  

4.3 Confecção de camisetas para 
equipe de trabalho 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 60  R$ 36,40   R$ 2.184,00  

4.4 Kit para alunos contendo 1 
lápis, 1 caneta, 1 apontador, 1 
borracha e 1 caderno  com 50 

folhas pautadas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 7,00   R$ 5.880,00  

4.5 Kit 4 Marcadores de Quadro 
Branco e 1 Apagador 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 3  R$ 32,00   R$ 96,00  

4.6 Impressão de certificados em 
tamanho a4 coloridos em 

papel couchê 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 3,54   R$ 2.973,60  

4.7 Eco Bag  para alunos e 
professores (Sacola Ecológica, 

30 x 35 cm, 180 gramas, 
Costura interna, Alça trançada) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 840  R$ 10,00   R$ 8.400,00  



4.8 Assessoria de Imprensa - 1 
Profissional para atender as 

necessidades de divulgação do 
projeto junto a mídia  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 300,00   R$ 6.000,00  

4.9 Profissional de Fotografia e 
filmagem para cobertura e 

registro das atividades 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 16  R$ 300,00   R$ 4.800,00  

4.10 Profissional de mídias digitais e 
sociais para divulgação do 
projeto nas redes sociais. 
Atividade voltada para o 

público externo garantindo a 
publicidade das ações do 

projeto ao grande público. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 300,00   R$ 6.000,00  

4.11 Profissional de design para 
criação de artes do projeto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

semana 20  R$ 500,00   R$ 
10.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> 
R$ 

48.522,40 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENCERRAMENTO 

5.1 Locação de Equipamentos de 
som de médio porte - Locação 

de equipamentos para 
realização de evento de 

encerramento das atividades 
do projeto 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 1  R$ 
1.767,56  

 R$ 1.767,56  

5.2 Contratação de 2 DJs para 
evento de encerramento 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

cachê 2  R$ 700,00   R$ 1.400,00  

5.3 Contratação de Palestrante 
Nacional - Cachês para a 

participação de especialistas e 
representantes do setor 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 1.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 4.167,56 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 300.000,00 

 

 



6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Verônica Diano Braga, inscrita no RG sob o nº 1.584.853 SSP-DFe CPF nº 689.780.491-68, na qualidade 
de presidente da  ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada, CNPJ: 
12.772.072/0001-36, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. (X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 
procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 



Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para 
a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos 
às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

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

                                                   

 Brasília, 29 de Julho de 2022 

 

----------------------------------------------------------------- 

Verônica Diano Braga 

CPF: 689.780.491-68 

6.2  Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 

(em caso de não haver encargos trabalhistas).  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS  

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

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

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

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

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

  

Atenciosamente, 

Brasília, 29/07/2022 

 

 

_______________________ 

ACESSO 
Verônica Diano Braga (Representante Legal) 

CPF: 689.780.491-68  

 



 6.3. DECLARAÇÃO 

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

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília, 29/07/2022 

  

  

Verônica Diano Braga (Representante Legal) 

CPF: 689.780.491-68 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília, 29/07/2022 

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


