
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 
Razão Social: Instituto Cultural e Social Lumiart 
CNPJ: 11.881.500/0001-04 
Endereço: SDS Bloco Q Sala 516 Ed Venâncio IV - Conic 
Cidade: Brasília Bairro: Asa Sul UF: DF CEP: 70393903 
Telefone (DDD): 61 33223356 Telefone (DDD): 61 9 98383444 
E-mail da OSC: institutolumiart@gmail.com Site da OSC: www.lumiart.org.br 
Representante Legal (Dirigente): Mateus Alefe 
Cargo do Representante Legal: Diretor Executivo 

CPF: 701.726.881-40 RG/ Órgão Expedidor: 364301  / SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: Quadra 53 Lote 36 Jardim América IV, CEP: 72.910.000, Águas Lindas – 
GO 
Telefone (DDD): 61 9 9179-5551 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Victor Santana 
Função na parceria: Gestão Administrativo-Financeiro 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.868.964 / SSP-DF CPF: 044.172.021-84 
Telefone (DDD): 61 9 9838 3444 Telefone (DDD): 
Email do Responsável: tito@projetus.marketing   

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: BATE PAPO 3° SETOR 
Valor do Projeto: R$ 200.000,00 
Local de realização: Brasília-DF 
Período de Execução: 5 meses Início: 30/08/2022 Término: 30/01/2023 
Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo ( X )                     Auto Rendimento (   ) 
Valor total do projeto R$ (extenso): Duzentos Mil Reais 
Previsão de Atendimento: 100 pessoas 
Previsão de público direto: 100 pessoas 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 1000 pessoas 

  

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

O Instituto Cultural e Social Lumiart, OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), sob CNPJ 
11.881.500/0001-04, fundado em 2010, tem como principal finalidade promover e defender os direitos culturais, 
sociais, coletivos e difusos, relativos ao patrimônio histórico, artístico e natural brasileiro, operando em linhas de 
ações cuja qualidade de vida é enfatizada.  

O LUMIART possui sua Sede em Brasília/ DF, desenvolve atividades junto à comunidade (enfatizando as Regiões 
Administrativas e as cidades do Entorno do Distrito Federal) e os Municípios de Ingazeira e Iguaracy/PE, no 
Município de São João da Aliança e Águas Lindas de Goiás/GO e o Município de Unaí/MG),  a fim de contribuir 
com a Inclusão Social, a disseminação da Cultura de Paz, o fortalecimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  e a inserção do conhecimento, atrelados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de 
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modo a avançar no que tange a cidadania, educação e cultura. Assim, o Lumiart utiliza-se da Arte e do 
Empreendedorismo como principais ferramentas para a realização dos objetivos propostos, bem como a  
viabilização da melhor maneira de auxiliar às políticas públicas.  

Dentro desse escopo, o Instituto Lumiart pretende, com a realização de seus projetos, contribuir com as ações 
culturais e sociais, no contexto já utilizado pela instituição, que é o de estar ativamente junto à comunidade e 
nela conhecer suas carências imediatas e, consequentemente, viabilizar a melhor maneira de auxiliar às políticas 
públicas no esclarecimento acerca de temas relevantes em todas as áreas socioculturais, utilizando-se de uma 
ferramenta de fácil acesso e compreensão como a arte, estabelecendo desta forma a conexão entre os programas 
de governo e as camadas mais vulneráveis da sociedade. 

As questões da mulher, da criança e do adolescente têm sido o nosso foco em diversos projetos desenvolvidos em 
conjunto com as instâncias do Governo Federal e Governos Estaduais, dando seguimento e expandindo os cases 
de sucesso ou mesmo desenvolvendo novos projetos.  

Em 2009 o Lumiart deu início ao projeto social “Projeto Nota 10”, na Região Administrativa do Riacho Fundo, 
Distrito Federal. O Projeto Nota 10 funciona em Regiões Administrativas do Distrito Federal, no Município de 
Águas Lindas de Goiás/GO, Iguaracy/PE e Unaí/MG. Em 2011 foi selecionado pelo PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento), em pesquisa pelo Brasil durante um ano - como um dos projetos modelo no 
desempenho de prevenção e enfrentamento à violência. 

Desde então, o Instituto já realizou mais de 40 atividades de cunho artístico, cultural e social, entre eventos e 
projetos, com os mais diversos tipos de parceiros e/ou patrocinadores, tanto do meio privado, como com órgãos 
públicos, além de realizar projetos contínuos, filmes longa e curta metragem, entre outras ações, todas 
elaboradas em diferentes comunidades e regiões administrativas do Distrito Federal. 

Alguns eventos, projetos e filmes do Instituto Lumiart:  

• 2009 – Filme “Pra Ficar de Boa” e evento “Pra Ficar de Boa com as Crianças”, patrocínio da PETROBRAS. 
• 2010 – Documentários “Os 50 Anos do Boi de Seu Teodoro” e “Grito de Liberdade”. 
• 2011/2012 – Filme “A Pedra do Mal”, o qual foi produzido em 2012, em convênio com a Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e finalizado com recursos da PETROBRAS, no ano de 
2016.  
• 2012/2013 – Eventos socioculturais “Show Nota 10” e “Encontro de Cultura Popular do Entorno”, sob 
patrocínios da CAIXA e da PETROBRAS. 
• 2013/2014 – Série em Vídeo “A Vulnerabilidade das Comunidades Indígenas Contemporâneas no Brasil”, 
conveniado com Ministério da Justiça. 
• 2014 – Evento “Sarau Nota 10”, patrocinado pela CAIXA CULTURAL. 
• 2014/2015 – “Projeto Nota 10 em Águas Lindas – GO”, Edital SENAD/2014. 
• 2015/2016 – Evento “Show Nota 10” e “Dia Cultural da Beleza”, sob patrocínio da CAIXA, e I Encontro 
Sociocultural de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, sob patrocínio do BRB – Banco Regional de Brasília, além 
de convênio com o SESI – CN para aquisição de equipamento de Salão de Beleza. 
• 2016/2017 – “Projeto Nota 10”, sob convênio com a então Secretaria de Políticas para Criança e 
Adolescente - SECRIA/DF. 
• 2016/2017 – Produção do Filme Documentário “Mudança Capital – Os Pioneiros”, edital realizado pela 
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP/2016. 
• 2018 – Duas edições do “Projeto Nota 10 - Unidades de Internação e Meio Aberto”, convênio com a SECRIA 
e “Dia Cultural da Beleza II”, sob patrocínio do SESI-CN. 
• 2019 – Consagração de um Termo de Fomento em parceria com a SECEC - Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa do Distrito Federal, para realizar o projeto “Pra Ficar de Boa nas Escolas”, além de um Termo 
de Colaboração para o Gerenciamento de atividades do Complexo Cultural de Planaltina. 
o Ainda em 2019 o LUMIART celebrou dois termos de fomento para realização do “Projeto Nota 10 de 
Enfrentamento á Violência”, na estância Federal, via Ministério da Cidadania, contemplando o Distrito Federal e 
Minas Gerais. 
• Ainda em 2019, a OSC implementou um projeto na Região Administrativa da Estrutural, denominado 



PROJETE-SE (oficina para capacitação ao terceiro setor), para toda comunidade artística-cultural da cidade. 
• 2020 – Primeira edição do projeto “Super Empreendedores” realizado em parceria com a SEJUS - 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, bem como o projeto “05 Passos para o Desenvolvimento 
Econômico no DF”, em parceria com a SETUR - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, ambos via 
Termo de Fomento. 
• Ainda em 2020 o Instituto celebrou os Termos de Fomento com o CDCA - Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do DF e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a SECEC – 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, com a SETUR - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal para realizar os projetos “Caravana Nota 10”, “Flores em Cena”, “Mega Pacote de Combate ao COVID-
19”, “05 Passos para o Desenvolvimento Econômico no DF – Etapa 2” e o Filme “O Poder da Mulher 
Empreendedora”, contemplando desta forma, 20 RAs do Distrito Federal.  
• 2021 – O LUMIART celebrou Termos de Fomento com o Ministério da Cidadania para executar o Projeto 
Nota 10 – Enfrentamento à Violência – no Sertão de Pernambuco. 
• Entre outros. 
 

CERTIFICADOS:  

• MENÇÃO HONROSA DO GOVERNO DE BRASÍLIA 
• CDCA (Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente/DF); 
• CEAAD (Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas); 
• CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes/GO); 
• TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA (Prefeitura de Águas Lindas - GO) 
• PRÊMIO CULTURA VIVA - PONTO DE CULTURA (Reconhecimento da Secretaria de Estado de Cultura do 
DF); 
• PRÊMIO ALDIR BLANC – (Reconhecimento da Estado de Cultura e Economia Criativa do DF); 
• CAS (Conselho de Assistência Social); 
• CONEN (Conselho de Políticas sobre Drogas). 

 

Alguns parceiros LUMIART: 

• Ministério da Justiça 
• Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
• Secretaria Especial de Cultura 
• Ministério da Cidadania 
• BB (Banco do Brasil) 
• Secretaria Nacional de Políticas Anti Drogas (SENAD) 
• Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/DF) 
• Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS/DF) 
• Banco Regional de Brasília (BRB) 
• SESI - Conselho Nacional 
• TERRACAP 
• PETROBRAS 
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
• REDE GLOBO BRASÍLIA 
• entre outros. 

 

Diante do exposto, levando em consideração o currículo supracitado, é que se justifica à capacidade técnica do 
proponente. 



 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realizar um roteiro de formação e capacitação ao setor turístico, por meio de oficinas gravadas e encontros virtuais, 
visando a promoção de conteúdos informativos acerca do terceiro setor. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O Terceiro Setor é considerado hoje, ao lado do Estado e do setor privado, um importante sustentáculo da 
sociedade moderna. Muito embora as organizações da sociedade civil de caráter público existam desde há muito 
tempo, estas, curiosamente, não eram reconhecidas como pertencentes a um setor específico da economia. A 
verdade é que a questão do Terceiro Setor vem ganhando muita importância e destaque no contexto do debate 
acadêmico e político atual sobre o papel da sociedade civil.  

De fato, embora a reflexão sobre a sociedade civil tenha sido sempre corrente nestes debates, nos últimos anos 
essa reflexão revestiu-se de novas e precisas especificações conceituais, passando a ser reconhecida agora sob o 
título de "a nova sociedade civil". Esta concepção inova basicamente ao referir-se à emergência de novos atores 
sociais, imbuídos de qualificações e que são considerados indispensáveis para a implementação de um 
desenvolvimento sustentável. 

A importância das entidades que compõem o Terceiro Setor torna-se evidente quando verificamos as atividades 
que elas desenvolvem:  

• Atuam com uma variedade de questões que afetam a sociedade na área da assistência social, cultura, 
saúde, meio ambiente, lazer, esporte, educação, turismo, entre outros;  
• Prestam atendimento a pessoas e famílias à margem do processo produtivo ou fora do mercado de 
trabalho, sobretudo nas áreas da assistência social, educação e saúde;  
• Trabalham na garantia e defesa dos direitos dessa população;  
• São de caráter privado, mas desenvolvem trabalhos de interesses públicos;  
• Geram emprego e estimulam o voluntariado. 

As entidades do terceiro setor vêm suprir as carências que o Estado não cumpre ou não é suficiente. Nesse 
sentido, o Estado apoia e estimula o desenvolvimento do terceiro setor com base na sua previsão, como 
incentivador e fomentador das atividades de cooperação: Segundo o Art. 174, como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

Parte da sociedade brasileira vive na exclusão social e reside em área com um potencial muito grande para 
atividade turística. As ONGs que atuam na atividade turística têm um papel importante na administração e 
operacionalização desse processo nos projetos dos segmentos da atividade turística na área que há viabilidade da 
implantação de atividade turística, o que vai contribuir para a redução das desigualdades e exclusão social, 
trazendo benefícios para a população e para as comunidades, trazendo, assim, novos empreendimentos e 
gerando crescimento e desenvolvimento.  

No Brasil, o turismo teve um crescimento e desenvolvimento satisfatórios, conforme o Ministério do Turismo e a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos | Núcleo de Turismo, Ministério do Turismo, 2013). Atualmente, o 
Governo Federal vem implantando Programas específicos de ações (O Plano Nacional do Turismo - PNT 2013-



2016; Programa de Aceleração do Crescimento - PAC2007-2010; e o PAC2 2011 - 2014, afirmativas legais e 
institucionais que visam mudar esse cenário desfavorável à população excluída do Brasil. Um dos meios para se 
alcançar bons resultados é através do fomento e dos investimentos, sendo o Terceiro Setor parceiro no 
acompanhamento desse processo, através de gestão permanente, e no acompanhamento de uma melhoria 
continua nas localidades, usando métodos para acompanhar o que foi planejado, a execução, o resultado e as 
devidas correções, em consonância com o Poder Público, a iniciativa privada e a comunidade. Dessa forma, a 
atuação das ONGs na atividade turística vai contribuir no acompanhamento desse processo e gestão dos projetos 
pelo Modelo Referencial do Sistema de Turismo - SISTUR.  

A Gestão de ONGs e o Sistema SISTUR contribuem nos projetos desenvolvidos pela ONG que envolvem a 
atividades turísticas, gerando benefícios ao turista, empreendedor e à comunidade.  

 

 

 

 

 

Pois bem, apesar do consenso em torno da relevância do Terceiro Setor no desenvolvimento social, são 
crescentes os desafios enfrentados pelos três setores para garantir a eficiência esperada neste novo arranjo. Estes 
desafios se traduzem por necessidades de redefinição de suas funções tradicionais, novos formatos de 
organização interna, adequação de conformações jurídicas, melhorias na capacitação de recursos humanos e na 
gestão institucional, em busca da eficiência, transparência, avaliação e qualidade de resultados e reconhecimento 
e legitimidade junto à sociedade. 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Dados da última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que em 2010 o número 
de fundações privadas e associações sem fins lucrativos era de 290,7 mil, o que representava mais da metade 
(52,2%) do total de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos e uma parte significativa (5,2%) do total de 5,6 milhões 
de entidades públicas e privadas, lucrativas e não lucrativas cadastradas pelo IBGE. 

No Distrito Federal, de 2006 para 2010, houve um aumento de 17,1% no número de fundações privadas e 
associações sem fins lucrativos. Em 2010, eram 4.371 entidades. Desse total, cerca de 40% realizam projetos 
voltados para o desenvolvimento social. A área de cultura e recreação é a que conta com maior número de 
unidades locais dessas entidades: 441. Em segundo lugar, vem a área de desenvolvimento e defesa de direitos 
(413), seguida de educação e pesquisa (398), assistência social (388) e saúde (76). 

De acordo com os dados disponibilizados no próprio Painel Parlamentar +Brasil, plataforma que diz respeito ao 
controle e acompanhamento das transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares federais 
para o Distrito Federal, mais de 300 milhões de reais retornaram por impedimento técnico nas propostas 
apresentadas desde 2015, fora os valores não executados por não cumprimento do prazo de cadastramento da 
proposta.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas 38,4% das propostas apresentadas foram aprovadas desde 2008 no âmbito da cultura. Notícias sobre 
inadimplência de entes federados e organizações da sociedade civil, estampam blogs e veículos de comunicação 
que acompanham o desembolso de recursos público. Muitas das vezes o principal motivo é a falta de mão de 
obra qualificada acerca da administração pública, em especial, no que tange o manuseio da Plataforma +Brasil 
e/ou demais tratativas com o executivo para dar andamento aos projetos, sobretudo na elaboração e execução 
dos projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várias ações têm sido desenvolvidas no sentido de enfrentar estes desafios, sobretudo para qualificar melhor as 
entidades e torná-las capazes de captar recursos, elaborar e gerir os projetos, desenvolver metodologias de 
avaliação de resultados qualitativos e financeiros, etc. Entretanto, persiste ainda um conjunto de dúvidas e 
incertezas sobre este modelo de atuação.  

Do ponto de vista turístico, a decisão de criar o projeto parte de uma perspectiva turística-cultural, que surge de 
um desejo de dar voz a grupos, coletivos, artistas e empreendedores do turismo e socioculturais que já estão 
trabalhando nesses projetos e que necessitam de fomentos para subsidiar e dar amplitude às atividades que estes 
já executam em suas ruas e realidades. Além disso, trata-se de um intercâmbio de capacidades, onde é possível 



qualificar essas pessoas em contextos diferentes das quais elas vivem, além de levar uma troca de valores a 
outras pessoas que não conhecem esses empreendimentos e corpos sociais, ampliando a diversidade cultural de 
várias vivências.  

Pensando nisso e baseado no significativo movimento social em torno das pautas turísticas, da cultura, da 
importância de orientar e incentivar os setores para fomentar o turismo local, o Lumiart desenvolveu o projeto 
BATE PAPO 3° SETOR, que trabalha a gestão organizacional como uma alternativa para a construção de uma 
atividade turística eficiente, a fim de que se promova a capacitação e compreensão social da temática. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) via emenda parlamentar (n° 00291.01) destinada pelo Deputado Distrital 
Cláudio Abrantes via SISCONEP n° 4720. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 
Conscientizar, informatizar e, principalmente, motivar os relacionados ao terceiro setor da cadeia produtiva do 
turismo, apresentando dicas de gestão, elaboração, execução e prestação de contas de projetos, entre outros 
assuntos, a partir da capacitação e a implementação de uma plataforma que conecte pessoas com dicas sobre a 
temática, a fim de otimizar o desempenho das entidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Promover e incentivar técnicas de gestão do terceiro setor a pessoas atuantes na cadeia produtiva turística; 
• Realizar encontros estratégicos e didáticos para promoção da iniciativa e sua técnica; 

 

  

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

• Capacitar 100 pessoas pertencentes ao terceiro setor turístico; 
• Realizar 30h de capacitação livre sobre gestão do terceiro setor no segmento turístico. 

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Realizar encontros virtuais com volume de pessoas e que sejam de fato pertencentes ao terceiro setor 
relacionado ao turismo; 

• Oferecer capacitação de forma didática por meio de videoaulas simplificadas, valorizando o conteúdo da 
técnica; 

• Implementar uma técnica exclusiva e simplificada gestão da entidade totalmente aplicável à cadeia 
produtiva do turismo em diferentes regiões. 

 



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Capacitar 100 pessoas pertencentes 
ao terceiro setor da cadeia produtiva 
do turismo; 

- 100 Cadastros na plataforma de 
aprendizado  
- 4 Webnários realizados 

- relatórios 
- lista de inscrição  
- fotos 
- gravação Webinário 

Realizar 30h de capacitação livre 
sobre gestão do terceiro setor; 

- 14h de Aulas gravadas 
- 16h de webnários realizados  

- relatórios 
- fotos 
- gravação de webnários 

  

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

O presente projeto prevê uma execução de 06 meses, conforme a seguinte estrutura: 
• 1 mês para pré-execução, divulgação e construção pedagógica; 
• 2 meses de capacitação e realização do encontro online; 
• 1 mês de pós-execução. 

 
 
Plataforma de Capacitação 

O projeto prevê a contratação de um profissional que auxiliará na construção de uma plataforma de inscrição e 
acesso ao conteúdo do curso. Essa plataforma reterá às informações dos participantes e será crucial para ações de 
comunicação, visando reforçar o compromisso com a inscrição e combater a evasão dos participantes.  

A plataforma terá como principal função hospedar o conteúdo base do BATE PAPO e permitirá que os inscritos 
interajam com este conteúdo. As informações extraídas dos alunos serão pontuais ao acesso do curso e serão 
disponibilizadas a CONCEDENTE. 

 

Mobilização Social 

Como estratégia de captação de participantes, o projeto prevê a contratação de mobilizadores, cuja função será 
promover à ação e acompanhar os interessados. O papel destes articuladores é fundamental para estabelecer 
vínculo com pessoas envolvidas nas áreas da cultura, uma vez que os profissionais selecionados para mobilização 
serão, de certa forma, líderes comunitários e representantes de pautas específicas que já contam com um 
movimento. 

Importante dizer que estes articuladores serão de diferentes regiões e não são servidores públicos, visando à 
amplitude do projeto sem ferir os princípios da administração e contabilidade pública. 

 

Seleção de Terceiro Setor Turísticos 

Os participantes do projeto serão selecionados por via de inscrições online. No ato da inscrição, estes inscritos serão 
condicionados a perguntas estratégicas que visam seu mapeamento diante o cenário do terceiro setor turístico. Vale 
salientar que este projeto detém de um recorte especial aos artistas locais, empreendedores culturais e àqueles que 
possuem afinidade com o segmento turístico, a inclusão deste público se dará por meio da mobilização social visando 
a democratização das ferramentas dispostas no BATE PAPO, utilizando estratégias de comunicação que melhor 
dialogam com este público. 



Vale salientar a participação da secretaria concedente na indicação de entes, agentes e entidades interessadas na 
capacitação a fim de aprimorar seus fomentos e atividades de interesse público turístico local. 

 

Capacitação 

A partir das estratégias de marketing digital, bem como da mobilização, a turma será capacitada.  

Ao todo serão disponibilizadas 18h horas de conteúdo para 100 inscritos, prezando pela dinâmica e estabilidade de 
conexão à plataforma. As informações de inscrição serão disponibilizadas ao órgão executor via relatório, na intenção 
de mapear àqueles mais interessados na temática do Primeiro e Terceiro Setor, em especial os diretamente 
envolvidos às pautas turísticas e culturais, como artistas, entidades ou grupos / coletivos. 

O conteúdo pedagógico terá abordagem ampla e com temáticas de interesse público, tais como: 

1. TERCEIRO SETOR TURÍSTICO;  
(Origem, correlação com 1° e 2° setor, referências) 

2. MROSC E DECRETO DISTRITAL;  
(Lei Federal 13.019/2014, Decreto Distrital 37.843/2016 e Atos Normativos Setoriais) 

3. GESTÃO DA ENTIDADE;  
(princípios administrativos, compliance, marketing e publicidade institucional) 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO;  
(Lei Geral do Turismo n° 11771/2008, Lei 4883/2012, Plano de Turismo Criativo de Brasília, Lei Distrital n° 
6924/2021) 

5. ESTATUTO DA ENTIDADE;  
(Requesítos técnicos MROSC, NBC, abrangência, ATAs, composição) 

6. CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO TURISMO;  
(Fontes de fomento e incentivo, captação pública x privada) 

7. LEIS ORÇAMENTÁRIAS;  
(PPA, LDO, LOA, Emendas ao Orçamento) 

8. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS;  
(Objeto, Público Alvo, Beneficiários, Objetivos, Metas, Indicadores, Justificativa, Metodologia e Planilha 
Orçamentária, conforme modelo específico da secretaria de estado de turismo do DF) 

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS;  
(Avaliações e comprovações quantitativas e qualitativas) 

10. ASPECTOS GERAIS. 
(Glossário e dúvidas) 

O encontro ocorrerá em formato de bate papo e guiado por um mediador / cerimonialista, que conduzirá a temática 
valorizando as especifidades dos convidados, de acordo com suas vivências naquele determinado âmbito turístico e 
cultural. Os convidados para abordar cada tema terão expressividade nos fomentos turísticos, a fim de trabalhar de 
forma mais específica a temática. 
 

Ao todo serão aproximadamente 10 videoaulas fracionadas em subtemas. O projeto contará com um profissional 
especializado na gravação e edição de videoaulas para construir o conteúdo audiovisual que será disponibilizado na 
plataforma. 

Além disso serão realizadas Webaulas com os inscritos, em datas estratégicas, com fins de explanar e tirar dúvidas 



acerca do conteúdo do curso. 

A bibliografia de apoio será definida por cada instrutor e palestrante após assinatura dos contratos e conforme 
pautas definidas. 

 

Palestra 

A Palestra será composto por 4 encontros de cerca de 4h cada para tratar os 10 temas já oferecidos na capacitação, a 
serem realizados virtualmente, seguindo medidas de segurança sanitária e transmitido em plataforma de 
conferências e/ou transmissão, como por exemplo Youtube (Google). 

O projeto também prevê alguns profissionais parceiros a serem contratadas para realização destes encontros, se 
encarregando em realizar, gravar, editar e fazer o upload do conteúdo audiovisual, garantindo sua disponibilidade 
por pelo menos 12 meses online, bem como toda estrutura necessária para o pleno desenvolvimento das atividades. 

As palestras abordarão as mesmas temáticas da capacitação, porém de forma mais aprofundada, com aspectos 
lúdicos, uma dinâmica inovadora e estimulando a interatividade por meio de um bate papo. 

Além disso, haverá palestrantes convidados para complementar em cada tópico, pessoas de renome nas respectivas 
áreas. 

 

Certificação 

Os certificados serão entregues a partir da resposta de um questionário simples dentro da plataforma, instrumento 
que inclusive será fundamental para aferimento do cumprimento das metas propostas, entre elas a formação de 
novos “empreendedores do terceiro setor”, termo designado para se referir àqueles que decidem solucionar 
problemas e inovar no setor público, seja diretamente relacionado ou então por meio do Terceiro Setor.  

O questionário simples será em formato de perguntas que levem o agente sociocultural a pensar em estratégias para 
aprimoramento da sua respectiva comunidade. 

 

Segurança Sanitária 

Vale salientar que todas atividades presenciais serão organizadas conforme diretrizes de segurança sanitária, além 
disso os encontros virtuais e a oficina haverá menção a estas medidas como forma de conscientização. 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

BATE PAPO surge com na expectativa de ampliar à capacidade do 3° setor, que por sua vez precisa de mais 
conhecimento técnico para viabilizar uma melhor administração e possibilitar a continuidade das atividades 
realizadas. O impacto desta iniciativa é direto e indireto na estrutura de captação, gestão e construção de projetos de 
políticas públicas, na ótica da perpetuidade da entidade, a ser realizado por meio de atividades remotas de 
capacitação comprovadas por registros em vídeo, fotos, etc. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 



Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor 

Duração 
Início Término 

Meta 1 
1.1 Estruturação e Equipe  R$ 65.743,00  30/08/2022 30/11/2022 
1.2 Divulgação e Publicidade  R$ 52.616,00  30/08/2022 30/11/2022 
1.3 

Gravação das Oficinas 
 

 R$ 81.641,00   
30/09/2022 15/10/2022 

Meta 2 
2.1 30/09/2022 15/10/2022 
2.2 Webnários 30/10/2022 30/11/2022 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase Especificação 30/08/2022 30/09/2022 

Meta 1 
1.1 Desembolso  R$ 32.871,50   R$ 32.871,50  
1.2 Desembolso  R$ 52.616,00   R$ 00,00  
1.3 

Desembolso R$ 40.820,50   R$ 40.820,50   
Meta 2 

2.1 
2.2 Desembolso 

TOTAL R$ 126.308,00 R$ 73.692,00 

  

PERÍODO SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

(Pré-produção) 
MÊS 1 

- Contratação da equipe técnica, contratação de terceiros, reunião geral, articulação com 
comunidades 

- Construção da plataforma 
- Gravação e Edição das oficinas 

- Articulação com comunidades, parceiros e comércio local, finalização do conteúdo 
pedagógico, confecções digitais 

- Abertura de inscrições para os encontros, apresentação de cronograma de atividades aos 
empreendedores e comércio 

- Fechamento das inscrições, reunião nas comunidades 

(Produção) MÊS 2 Gravação das oficinas, pré-produção para acompanhamento dos webnários e capacitação, 
articulação com participantes, reuniões de alinhamento  

(Produção) MÊS 3 
Gravação das oficinas, pré-produção para acompanhamento dos webnários e capacitação, 

articulação com participantes, reuniões de alinhamento 
- Realização dos webnários  

(Produção) MÊS 4 
Gravação das oficinas, pré-produção para acompanhamento dos webnários e capacitação, 

articulação com participantes, reuniões de alinhamento 
- Realização dos webnários  

(Pós-Produção) 
MÊS 5 

Montagem Pasta de Prestação de Contas 
Entrega de relatórios finais e prestação de contas  



 

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

 5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade Valor 
Unitário Valor Total 

META 1 - Capacitar 100 pessoas pertencentes ao terceiro setor da cadeia produtiva do turismo; 

Descrição da Etapa 1.1 - Estruturação e Equipe 

1.1.1 

Consultor Técnico Administrativa - Responsável por 
coordenar atividades e apresentar relatórios periódicos e de 
finalização, participando no processo de planejamento e 
tomada de decisão para cumprimento das atividades 
operacionais e gerenciais de todo o projeto. Organizar e 
armazenar todo e qualquer tipo de arquivo proveniente do 
projeto. (01 PROFISSIONAL X 12 SEMANAS = 12 SEMANAS DE 
TRABALHO) 

Semana 12  R$         
1.525,00  

 R$                     
18.300,00  

1.1.2 

Coordenador de Programação - Profissional responsável pela 
articulação das oficinas e manipulação dos requisitos para a 
execução da mesma, bem como realização da pesquisa e 
implementação das demais etapas de pré-produção. Garantir 
emissão dos certificados com todos os dados corretamente. 
Articulação e coordenação do quadro de instrutores para 
elaboração de materiais didáticos necessários. (01 
PROFISSIONAL X 10 SEMANAS = 10 SEMANAS DE TRABALHO) 

Semana 10  R$         
1.073,30  

 R$                     
10.733,00  

1.1.3 

Consultor Técnico Financeiro - Responsável pela 
administração dos recursos do projeto e organização 
financeira, a fim de facilitar a prestação de contas e cumprir 
com o cronograma de desembolso (01 PROFISSIONAL X 12 
SEMANAS = 12 SEMANAS DE TRABALHO) 

Semana 12  R$         
1.525,00  

 R$                     
18.300,00  

1.1.4 

Produtor Executivo - Profissional responsável pela articulação 
das atividades e manipulação dos requisitos para a execução 
das mesmas, bem como das demais ações inclusas no 
cronograma de execução. (01 PROFISSIONAL X 20 SEMANAS 
= 20 SEMANAS DE TRABALHO) 

Semana 20  R$             
750,00  

 R$                     
15.000,00  

SUBTOTAL  R$                                                       
62.333,00  

Descrição da Etapa 1.2 - Divulgação e Publicidade 

1.2.1 

Assessoria de Imprensa e Comunicação - responsável pelo 
acompanhamento da aplicação da identidade visual, visando 
a melhor adequação das confecções, além de alimentar as 
redes sociais e prospectar pautas em diferentes veículos de 
comunicação. (01 PROFISSIONAL X 16 SEMANAS = 16 
SEMANAS DE TRABALHO) 

Semana 16  R$         
1.953,50  

 R$                     
31.256,00  

1.2.2 

Agência de Comunicação - identidade visual  -  produzir os 
slides   -   editorar ebook de até 30 páginas   -   hospedagem 
das salas (disponibilização e mediação tb)   -   gestão de 4 
encontros (gravação, edição e upload do encontro)   -   vídeo 
final do projeto    -   vídeos chamada simples de divulgação de 
cada encontro   -   auxílio no controle de inscrições e 
questionários via plataforma com vídeo instrutivo   -   social 
media completo + ads no DF (durante 4 meses) (01 
PROFISSIONAL X 16 SEMANAS = 16 SEMANAS  DE TRABALHO) 

Semana 16  R$         
1.335,00  

 R$                     
21.360,00  



1.2.3 

Produtora de Vídeos - Produção videoaulas instrutivas, de até 
30min cada, retratando as temáticas baseadas na realidade 
dos participantes. Além disso produção de vídeos 
promocionais para utilização na campanha digital. (01 VÍDEO 
X 12 TEMÁTICAS = 12 UNIDADES PRODUZIDAS) 

Unidade 12  R$         
2.775,00  

 R$                     
33.300,00  

SUBTOTAL  R$                                                       
85.916,00  

Descrição da Etapa 1.3 - Realização das Oficinas 

1.3.1 

Coordenador de Mobilização - Responsável por coordenar a 
captação de inscritos e realizar a manutenção dos mesmos no 
decorrer do projeto incentivando participação e realizando 
substituições sempre que necessário. (01 PROFISSIONAL X 20 
SEMANAS = 20 SEMANAS DE TRABALHO) 

Semana 20  R$             
750,00  

 R$                     
15.000,00  

1.3.2 
Mobilizador Social - Conselheiros que farão a articulação com 
as comunidades atendidas, a fim de captar participantes (02 
PROFISSIONAIS X 4 MESES = 8 MESES DE TRABALHO) 

Mês 8  R$         
2.264,00  

 R$                     
18.112,00  

SUBTOTAL  R$                                                       
33.112,00  

META 2 - Realizar 30h de capacitação livre sobre gestão do terceiro setor; 

Descrição da Etapa 2.2 e 2.3 - Webnários e Capacitação 

2.2.1 e 
2.3.1 

Instrutores - Profissionais experientes responsáveis pela 
execução da construção pedagógica de 10h de oficinas em 
conteúdo audiovisual, 04 (quatro) workshops online de 02 
(duas) horas cada, além da articulação dos conteúdos 
aplicados. Atuarão todos os dias na semana que antecede o 
evento online, providenciando um conteúdo adaptado à 
realidade de cada comunidade. Além disso, os instrutores 
estarão responsáveis por prestar livre consultoria no tempo 
hábil de contratação do projeto, bem como construir em 
conjunto o material pedagógico. Ter experiência com 
trajetória compatível com às temáticas, responsáveis em 
transmitir seus conhecimentos nas áreas específicas. (03 
PROFISSIONAIS X 3 MESES = 9 MESES DE TRABALHO) 

Mês 9  R$         
2.071,00  

 R$                     
18.639,00  

SUBTOTAL  R$                                                       
18.639,00  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$                  
200.000,00  

 

5.3 Previsão de Receitas 

NÃO SE APLICA 

O projeto em questão, não prevê bilheteria e nenhuma outra forma de receita, apenas o referido Fomento. 

 

 6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 



Eu, Mateus Álefe Dias Santos, inscrito no RG sob o nº 364301 e CPF nº 701.726.881-40, na qualidade de 
Diretor Executivo do Instituto Cultural e Social Lumiart, CNPJ: 11.881.500/0001-04, declaro, para os 
devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. (  X ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à                                                               

  



Brasília, 17 de agosto de 2022 

  
 
 

Instituto Lumiart 
Mateus Álefe  

701.726.881-40 

  

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, 07 de junho de 2022. 

  

 
 

Instituto Lumiart 
Mateus Álefe  

701.726.881-40 

  

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, 07/06/2022 

   

Mateus Álefe 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


