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PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: INSTITUTO DESPONTA BRASIL 

CNPJ: 17.227.826/0001-90 

Endereço: SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 762 - ASA SUL Brasília/DF 

Telefone (DDD): 61 99981-6259 Telefone (DDD): 61 99981-6259 

E-mail da OSC: institutodespontabrasil@gmail.com 
E-mail da OSC: 
institutodespontabrasil@gmail.com 

Representante Legal (Dirigente): Heisenberg Sousa Diniz 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 768.738.621-34 CPF: 768.738.621-34 

Endereço do Representante Legal: QR 111 Conjunto 07 Casa 10 – Samambaia Sul - DF CEP 72.301.407 
Brasília/DF 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Juliana Moreno Fagundes 

Função na parceria: Coordenação e Gestão da Execução 

RG/Órgão Expedidor: 2715012 SSP/DF CPF: 782.328.211-91 

Telefone (DDD): 61 98169-4721 Telefone (DDD): 

E-mail do Responsável: juliana.mmbf@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: JOÃO DE BARRO - DO BARRO AO ARTESANATO 

Valor Global do Projeto:  R$ 200.000,00 

Valor de Fomento/Emenda:  R$ 200.000,00 

Valor de Outros Recursos(estimado):  

Local de realização:  Região Administrativa de Planaltina/DF 

Período de Execução: setembro a dezembro  Início 29/09/2022 Término: 29/12/2022 

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

Promoção e/ou Apoio Comercialização (  x )  Artesanato ( x )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 
ao Turismo (   )  Eventos (  )                    

Previsão de Atendimento:  200 pessoas  



Geração de aproximadamente 30 postos de trabalho temporário trabalhando de forma direta no 

projeto/produção. 

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

O Instituto Desponta Brasil, fundado em 2012, é uma entidade sem fins lucrativos, que visa promover ações 
que convergem com os objetivos da ONU até 2030, nas áreas de meio ambiente, sustentabilidade, igualdade 
econômica, de gênero, racial, esportiva, cultural, turismo e educacional, com intuito de promover um futuro 
melhor para as próximas gerações. 

A entidade é formada por profissionais comprometidos com causas sociais, tendo em nossa equipe gestores 
de projetos, comunicólogos, economistas, engenheiros, advogados, turismólogos, psicólogos entre outros, 
que colaboram no desenvolvimento de projetos nas áreas de sustentabilidade e meio ambiente, esporte, 
cultura, turismo e educação, bem como projetos que atendam pessoas portadoras de necessidades 
especiais. (PNEs). 

Hoje contamos com um banco de projetos com mais 30 execuções, apresentadas por meio de editais no 
setor público, privado e terceiro setor. Também firmamos, no ano de 2018, acordo de cooperação com a 
Marinha do Brasil para o desenvolvimento de projetos da Vila Naval Visconde de Inhaúma (VNAVI), com o 
intuito de beneficiar a comunidade.  

Em 2017, foi firmada parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil para fomentar e promover mudança de cultura 
e educação da população do DF quanto à geração de resíduos e sua destinação. O objetivo principal é 
sensibilizar autoridades, gestores e cidadãos a desenvolver o comportamento Lixo Zero (reciclando, 
separando e possibilitando o reuso). Foram realizados dois eventos sobre o tema, sendo o primeiro na 
Câmara Legislativa com a presença de Leslie Lukács e Pal Martensson, autoridade no tema Lixo Zero e Alessio 
Ciaccia que transformou uma cidade europeia em Lixo Zero. O evento foi chamado de “Diálogos 
Inspiradores”, realizado em outubro de 2017, que trouxe à Brasília, Pal Martensson, mentor do movimento 
“Let ́s do It!”, movimento mundial de cidadania e cuidado com o meio ambiente, cujo objetivo é a 
conscientização em relação ao descarte correto do lixo; Leslie Lukács, fundador do Green Initiatives for 
Venues and Events (GIVE), organização dedicada a aumentar a conscientização para implementação de 
programas de sustentabilidade e lixo zero em locais e eventos especiais. Em março de 2018 foi realizado o 
lançamento do Congresso Internacional Cidade Lixo Zero no Clube da Marinha. Foi realizada uma palestra 
sobre o tema “Lixo Zero é o primeiro passo para um Economia Circular”, por Alessio Ciaccia, vencedor do 
Goldman Prize e de Inovação Política na União Europeia, demonstrando como é possível uma cidade de 
tornar lixo zero, apresentando o case de sua pequena cidade “Capannori”, na Itália. O vencedor do prêmio 
European Innovation in Politics Awards, mostrou como o Norte da Itália alcançou um dos melhores índices 
de redução de lixo do mundo e explicou como aproveitar todos os recursos naturais com o mínimo de 
descarte. Cerca de 170 convidados, entre empresários, gestores públicos e privados, 

O Instituto foi responsável pela campanha de mobilização do Wings For Life 2016, competição de corrida de 
rua realizada em várias partes do Mundo, com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar estudos e 
pesquisas voltados para o tratamento de lesões na medula espinhal e paraplegia. Em Brasília, 4.000 pessoas 
se juntaram à causa e correram por pontos turísticos da cidade promovendo tanto o destino turístico Brasília, 
como os propósitos e causas em destaque. O valor arrecadado com a corrida é totalmente revertido para as 
pesquisas. 

O Instituto Desponta Brasil organizou o 1o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, em Brasília – DF e 
contou com co-realização da Secretaria de Estado do Esporte Turismo e Lazer do Governo do Distrito Federal 
– GDF. O evento foi realizado no período de 05 a 07 de junho de 2018, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília-DF. O Instituto Desponta Brasil organizou e executou o evento, tendo sua prestação 
de contas aprovada sem ressalvas. Contou com a participação de 3,2 mil pessoas ao longo dos 3 dias de 
evento, entre inscritos, convidados, autoridades, palestrantes, expositores e organizadores, que circularam 



pelo evento, dividindo seu tempo entre palestras, oficinas e visitação a estandes. Entre os inscritos 
destacamos os seguintes perfis: 

Como resultado para o 1o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero destacamos as mais de 100 palestras, 
encontro dos embaixadores Lixo Zero, mesas de discussão, intervenção urbana, mostra de filmes, 
workshops, debates, painéis. O site do evento registrou mais de 10 mil acessos e indicando a média de 1,58 
páginas vistas, o que significa que os usuários navegavam pelo site além da home. Na rede Facebook, ao 
final do evento, a página tinha 1.392 curtidas, o projeto com 1.700 seguidores, quase 10 mil pessoas falando 
sobre a página e no período anterior e durante o evento, em uma frequência de 1,48 vezes, com 
engajamento incrível com a média de 14,06 compartilhamentos por postagem. O Twitter entre maio e junho 
de 2018 teve 75,3 mil impressões, o que representa 1,8 mil impressões por dia, num período de divulgação 
de 42 dias e mais de 650 visitas ao perfil no período que antecedeu o evento. A Imprensa foi marcada pelos 
40 posts no linkedIn e YouTube, 10 releases em português, inglês e espanhol, 10 Follow-Ups com 110 
jornalistas, 5 notas (Folha de São Paulo, Exame, IstoÉ, Dinheiro, Correio Braziliense, O Globo. 17 entrevistas 
(CBN Brasília, Rádio Nacional, Metrópoles, TV Band, Rádio TST, Rádio Aliança, TV Brasil, Correio Brasiliense, 
O Globo, Jornal de Brasília, JB, Colabora, Envolverde, Folha de São Paulo, Reporter Eco. 

A Cadeia Produtiva do Turismo local teve um impacto positivo com a realização do Evento em Brasília. Isto 
se deu mediante a circulação de um considerável número de turistas brasileiros e estrangeiros que vieram a 
Brasília, para participarem do Congresso Internacional Lixo Zero. Estes turistas contribuíram para geração de 
renda em vários segmentos da economia local, especialmente em: Hotelaria, Transporte Urbano, Artesanato 
e Alimentação. Estima-se um número aproximado de 650 turistas nacionais e estrangeiros inscritos, além 
dos palestrantes, com gastos percapita na ordem de 1,8 mil reais. 

De 28/11 a 06/12/2018, o Instituto Desponta Brasil realizou o Evento Cidades Lixo Zero – Avanços rumo a 
destinos sustentáveis, com programação variada em diversos pontos da cidade: IFB (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília), Museu Nacional, Câmara Legislativa do DF e no Território Lixo 
Zero da Superquadra 113 Sul (Brasília). O projeto teve a proposta uma forma de intercambiar e conhecer 
experiências e trocar informações sobre como as cidades estão fazendo para mudar a relação com a geração 
de resíduos sólidos, o turismo e a sustentabilidade, conforme características socioambientais de cada 
território. O projeto possibilitou inserir Brasília no roteiro das cidades criativas, visando desenvolver seus 
ativos sociais, ambientais, culturais e econômicos, oportunizando qualidade aos habitantes por meio de 
maior eficiência no meio urbano.  

O Instituto Desponta Brasil é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que apoia e realiza 
projetos nos eixos do Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Esporte no Brasil. Tendo equipe executiva e técnica, 
com experiência na formação de planejamento estratégico, tático e o desenvolvimento de ofertas em função 
das demandas, contextualizadas as condições ambientais, inovação e empreendedorismo.  

Executou o Réveillon Brasília de 2019/2020 com a presença de Luan Santana e público de 100.000 pessoas, 
sendo toda a execução e realização de responsabilidade do IDB. 

Destacamos também, o Acordo de Cooperação firmado com o IFB – Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Brasília, com vistas à oferta de estágio curricular e extracurricular, desenvolvimento de 
trabalhos, pesquisas e extensão, consultorias, além de aulas e visitas técnicas, nas áreas de 
empreendedorismo, realização de eventos, sustentabilidade e inovação. 

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2019:  

● Termo de Fomento (MROSC) N. º 121/2019 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Cultura 

e Economia Criativa do Distrito Federal, quanto a realização da “RÉVEILLON BRASÍLIA 2019/2020", 

referente ao processo 00150-00007833/2019-97. 

 



REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2020:  

● Termo de Fomento (MROSC) N. º 7/2020 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Turismo 

do Distrito Federal, quanto a realização do Semana Lixo Zero - Bons Exemplos Inspiram 2020, 

referente ao processo Nº 04009-00001313/2020-71. 

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2021:  

● Termo de Fomento (MROSC) N. º 12/2021 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Turismo 

do Distrito Federal, quanto a realização do 2ª Edição do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, 

referente ao processo Nº 04009-00000406/2021-60. 

● Termo de Fomento (MROSC) N. º 9/2021 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, quanto a realização do Plástico Social – 

Tecnologia Social Inovadora no Jardins Mangueiral, referente ao processo Nº 00370-

00001897/2021-31. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

    Realizar o projeto de JOÃO DE BARRO - DO BARRO AO ARTESANATO, em Planaltina/DF nos meses de 

outubro e novembro de 2022, com qualificação dos artesãos através da utilização do BARRO. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

        Este projeto propõe um conjunto de ações estruturantes no segmento, com o incentivo e apoio ao 
trabalho artesanal tendo como foco o “profissional”. Capacitando o artesão com o BARRO/ARGILA, tem-
se como consequência, melhor gestão comercial, incremento de novos e melhores produtos desta forma 
fortalecendo diretamente o setor, favorecendo a geração de emprego e renda, bem como destacando e 
ressaltando o artesanato da região de Planaltina como potencial competitivo do segmento. 
        
       De acordo o IBGE, a atividade artesanal se encontrava ativa em 78,6% dos municípios brasileiros, de 
acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2014), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A pesquisa também mostrou que cerca de 8,5 milhões de brasileiros garantem seu 
sustento desta forma. O setor movimenta mais de R$ 50 bilhões por ano no país. Para se ter uma ideia, a 
renda gerada pelo artesanato supera a de indústrias tradicionais, como vestuários (2,7%) e bebida (1%) 
(DINIZ, 2013). É evidente que o artesanato se apresenta como uma importante atividade para a 
recuperação econômica pós COVID-19, como também vale ressaltar o seu viés na preservação da cultura 
popular e da identidade de uma comunidade. 

      Para o Governo do Distrito Federal a importância do Artesanato, foi regulamentado por meio do Decreto 
80.098/1977, que estabeleceu um marco histórico com a criação do Programa Nacional de Desenvolvimento 
do Artesanato - PNDA, sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho. Assim foi criado o Programa do 
Artesanato Brasileiro (PAB) que atualmente está vinculado ao Ministério da Economia e é responsável pela 
elaboração de políticas públicas em nível nacional tendo como um dos objetivos principais o de promover o 
desenvolvimento integrado do setor artesanal e valorização do artesão, elevando o seu nível cultural, 
profissional, social e econômico. A atual política do PAB foi instituída pela Portaria 1007-SEI/2018, que 
estabeleceu a composição do Programa a nível nacional e estadual, ditou seus objetivos e finalidades, eixos 
e estratégias como também todo o ordenamento de tipologias e técnicas artesanais. 

         Vale ressaltar que a atividade artesanal constitui uma forma de incentivo às economias de base local, 
assegurando a preservação da cultura local, bem como a geração de emprego e renda as famílias, 



considerando que grande parte dessas pessoas encontra no artesanato uma forma de garantir a própria 
sobrevivência e a manutenção do bem-estar de seus familiares. 
 
        O projeto tem como viés o fortalecimento do segmento que vem em crescente constância, dado ao 
trabalho desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o que busca a união entre os artesãos 
e entidades do segmento, dado este excelente trabalho o Instituto Desponta Brasil irá realizar a execução 
do referido projeto proposto em parceria com o Instituto Maria do Barro, entidade pioneira nos trabalhos 
com argila/barro, voltada a capacitação para o trabalho e assistência social. 
 
      Em janeiro de 2018, mediante trabalho de um grupo de voluntários, foi implantado o projeto Rede do 

Barro - Do barro à renda, à tradição e à arte, inspirado na competência histórica de Maria do Barro. A REDE 

DO BARRO, em um ano e meio de funcionamento, formou 50 pessoas em técnicas básicas de cerâmica. 

Alguns talentos foram identificados e se mantêm atuantes na qualidade de multiplicadores e monitores para 

novos alunos, além de se desenvolverem em técnicas avançadas. São beneficiárias pessoas de baixa renda, 

majoritariamente mulheres, residentes na Horta Comunitária de Planaltina – DF, e pessoas com 

necessidades especiais. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

       De acordo com dados do Programa do Artesanato do Distrito Federal, o artesão brasiliense é formado 

em sua maioria pelo sexo feminino, que representa 83% do total de artesãos, e mais de 90% desenvolvem 

suas atividades laborais em suas próprias residências. Vale frisar que 45% desse público tem uma 

remuneração média de 3 até 5 salários mínimos. Com relação à faixa etária, 69% dos artesãos possuem entre 

36 e 65 anos, sendo 26% de 36 a 45 anos, 25% de 46 a 55 anos e 18% de 56 a 65 anos. Um contexto 

importante com relação a atividade é o caráter familiar da produção e do trabalho artesanal que também 

deve ser ressaltado como uma forma de inclusão social. Os mais velhos, ensinando os mais novos. 

      A produção artesanal no Distrito Federal reflete a diversidade de características do imenso território do 

país, a multiplicidade de vertentes criativas, a exuberância das riquezas naturais e a multifacetada matriz 

cultural em que se encontram presentes os elementos indígenas autóctones, contribuições europeias e com 

traços africanos, contando com várias modalidades de execução como o Barro/Argila, que é o caso do 

projeto proposto 

      A atividade turística, especialmente relacionada ao desenvolvimento local, tem grande responsabilidade 

com a comunidade, pois aumenta a oferta de trabalho e a oportunidade de mercado, assegurando melhores 

condições de vida e favorecendo a produção intrínseca do local, como é o caso do artesanato. 

O projeto vem com a proposta de destacar a região de Planaltina como potencial no artesanato, com 

foco na promoção e divulgação das obras produzidas, fortalecendo o processo de retomada das atividades 

econômicas ligadas ao segmento. 

Contextualizamos nosso projeto com base na Lei Nº 4.883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre 

a política de turismo do Distrito Federal, os quais destacamos alguns pontos relevantes e que convergem 

com nosso projeto: 

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 o influenciam; 

V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, para uma 

gestão compartilhada do turismo na RIDE; 

VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com enfoque na vocação de 

Brasília para o turismo cultural, cívico e arquitetônico; 

VII – uso sustentável dos atrativos e dos recursos naturais; 

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; 

XIII – integração, atuando em regime de cooperação com os órgãos, as 

entidades de classe e as associações representativas voltadas à atividade 

turística. 

 O projeto visa atender o art. 8º da PORTARIA Nº 1.007-SEI, DE 11 DE JUNHO DE 2018. 

Art. 8º Artesão é toda pessoa física que, de forma individual ou coletiva, faz 
uso de uma ou mais técnicas no exercício de um ofício predominantemente 
manual, por meio do domínio integral de processos e técnicas, transformando 
matéria-prima em produto acabado que expresse identidades culturais 
brasileiras. 

§ 1º Entende-se por domínio integral de processos e técnicas, a capacidade de 
realização do processo produtivo completo concernente à criação do produto 
artesanal. 

§ 2º O artesão poderá utilizar: 

I-   artefatos, ferramentas, máquinas e utensílios para auxílio limitado, desde 
que seu manuseio exija ação permanente do artesão para executar o trabalho; 



II-   moldes e matrizes, não comercializáveis, desde que tenham sido criados e 
confeccionados pelo próprio artesão para o seu uso exclusivo. 

§ 3º Considera-se mestre, aquele artesão que se notabilizou em seu ofício, 
legitimado pela comunidade que representa e que difunde para as novas 
gerações conhecimentos acerca dos processos e técnicas do ofício artesanal. 

§ 4º Considera-se artista popular o artesão autodidata, que cria, de forma 
espontânea, obras autorais únicas, atemporais, de relevante valor histórico 
e/ou, artístico e/ou cultural, que retratam o imaginário popular. 

Art. 19. Artesanato é toda produção resultante da transformação de 
matérias-primas em estado natural ou manufaturada, através do emprego de 
técnicas de produção artesanal, que expresse criatividade, identidade 
cultural, habilidade e qualidade. 

Bem como atender as competências desta Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, de 

acordo com Decreto nº 39/2019, no Art. 38, que institui as atribuições da SETUR:  

(...)  

Art. 38. A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal tem atuação e 

competência nas áreas seguintes:  

I - Turismo;  

II - Eventos e espetáculos;  

III - Hotelaria e gastronomia;  

V - políticas públicas do artesanato no âmbito do Distrito Federal. 

§ 1° São vinculados à Secretaria de que trata este artigo: 

I - Conselho Distrital do Artesanato; 

II - Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal - CONTUR/DF; 

§ 2° Cabe à Secretaria de Estado do Turismo a gestão do Fundo de Fomento à 

Indústria do Turismo no Distrito Federal - FITUR. 

Apresentamos aqui uma combinação promissora quanto a realização do JOÃO DE BARRO – DO 

BARRO AO ARTESANATO onde assumimos o papel como ferramenta de desenvolvimento da cadeia 

produtiva local. O setor pode ser responsável por resultados positivos para o futuro e o presente de uma 

comunidade, gerando empregos e oportunidades, renda e divisas, além de impulsionar o turismo e o 

empreendedorismo. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

De tal forma concluímos com os dados apresentados são de extrema relevância quanto a realização 

do JOÃO DE BARRO – DO BARRO AO ARTESANATO. 

Resta-se clara a importância da parceria entre o Instituto Desponta Brasil e a Secretaria de Estado 

do Turismo do Distrito Federal. Com a formalização do Termo de Fomento a ser firmado, pretende-se 

garantir a melhoria na contratação dos serviços necessários para a sua plena execução. 

O projeto ora proposto tem o objetivo de capacitar e treinar pessoas da comunidade local para a 

arte de fazer cerâmica a partir do barro/argila e de fortalecer a capacidade produtiva do grupo para a 

confecção de peças artesanais em cerâmica. A desigualdade na distribuição de renda e o aumento gradativo 



na demanda por profissionalização vêm sinalizando a necessidade de fortalecer as comunidades para a 

produção e comercialização de produtos, tanto utilitários como de valor artístico.  

Diagnóstico do Público a ser atendido  

• A área geográfica a ser atendida pelo projeto é na zona rural de Planaltina, na Rajadinha, no 

Pombal, no Bairro Nossa Senhora de Fátima e no Instituto Maria do Barro. 

 • Trata-se de uma população que tem dificuldades de acesso à capacitação profissional, 

emprego e renda;  

• A situação socioeconômica da área a ser atendida pelo projeto caracteriza-se por falta de 

recursos e de oportunidades de trabalho para suprir as necessidades do público-alvo. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o projeto de JOÃO DE BARRO - DO BARRO AO ARTESANATO, em Planaltina/DF, nos meses de 

outubro e novembro de 2022, com qualificação dos artesãos através da utilização do BARRO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O artesanato ajuda o desenvolvimento social e econômico da comunidade atendida, com destaque a 

valorização pessoal, promovendo a autonomia e relacionamento interpessoal, gerando emprego e renda 

aos empreendedores locais, através da utilização do BARRO. 

 2.6 METAS 

● Realizar o Projeto JOÃO DE BARRO - DO BARRO AO ARTESANATO;   

● Gerar emprego e renda através da capacitação oferecida pelo projeto. 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

● Realizar 1 curso em 4 regiões de Planaltina de qualificação para os artesãos com Barro/Argila; 

● Qualificar 200 pessoas durante o projeto;  

● Gerar aproximadamente de 30 postos de trabalho diretos temporários; 

● Realizar 1 cerimônia de entrega de certificados. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

● Qualificar artesãos de Planaltina; 

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

social e fortalecimento da cidadania; 

● Incentivar a produção cultural e artístico local, com valorização de recursos humanos e de 

infraestrutura local; 

● Contribuir para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

● Empoderar pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

METAS 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

METAS GERAIS 

Realizar 1 curso em 4 

regiões de Planaltina de 

qualificação para os 

artesãos com 

Barro/Argila 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa  

- Aplicação da arte no material 
(site, mídias sociais);  

 

- Registros fotográficos;  

- Visibilidade na mídia por meio de 
clipping;  

 

Qualificar até 200 

pessoas durante o 

projeto 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa  

- Aplicação da arte no material 
(site, mídias sociais);  

- Registros fotográficos;  
 

- Visibilidade na mídia por meio de 
clipping;  

 

Gerar 

aproximadamente de 30 

postos de trabalho 

diretos temporários. 

- Execução das ações 
conforme projeto; 

 

- Registro fotográfico; 

- Relatórios de produção; 

- Fotos das equipes; 

- Contratos dos Serviços 
Prestados. 

 

METAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Meta 01 – Contratação 
de serviços necessários 
para a divulgação e 
comunicação antes e 
durante o projeto 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material 
(site, mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades. 

- Comprovação das Mídias 
- Registros fotográficos 

Meta 02 – Contratação       
 de serviços 
necessários para a 
logística e execução do 
projeto. 

- Realização das atividades da 
programação. 
 

- Registro fotográfico das ações da 
programação; 
- Relatórios de produção. 
- Relatório de pesquisa; 
- Fotos das equipes. 

Meta 03: Pós-produção - Prestação de contas; 
- Confecção de relatórios de 
registros fotográficos; 
- Prestação de contas final. 

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

META 1 

● Reunião geral de produção; 

● Divulgação das vagas para os cursos; 

● Inscrição para alunos; 



● Contratação de serviços e fornecedores; 

● Visita Técnica no local para realização das aulas; 

META 2 

● Divulgação do projeto; 

● Realização da atividade de abertura do projeto; 

● Realização das aulas; 

META 3 

● Realização de evento/ celebração para entrega dos certificados; 

META 4 

● Organização do material de registro das aulas e do evento para prestação de contas.  

● Finalização dos relatórios de execução; 

● Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto; 

 

2.9 OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO 

1. Inclusão ao FOMENTO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal nas peças de comunicação 

com a devida aprovação da Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF; 

2. Agir de acordo com DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, que regulamenta a aplicação da 

Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas 

entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal. 

Art. 79. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 

internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos 

em que exerça suas ações, a relação das parcerias celebradas. 

Art. 80. A divulgação da relação de parcerias deverá ser mantida 

pela administração pública e pela organização da sociedade civil até 

cento e oitenta dias após o término de vigência dos instrumentos, 

incluídas, no mínimo, as seguintes informações: 

I - data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão da 

administração pública responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de 

inscrição no CNPJ; 

III - descrição do objeto da parceria; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá 

informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 

apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; e 

VI - valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à 

execução do objeto e paga com recursos da parceria, com indicação das 



funções que seus integrantes desempenham e do valor previsto para o 

respectivo exercício. 

Art. 81. A divulgação de campanhas publicitárias e de 

programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil no 

âmbito da parceria observará as diretrizes e orientações constantes de 

documentos oficiais elaborados pelo Sistema de Comunicação de 

Governo do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os recursos tecnológicos utilizados e a 

linguagem deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Art. 82. A Administração Pública do Distrito Federal fornecerá 

informações para o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que visa 

consolidar e divulgar informações sobre as organizações da sociedade 

civil e as parcerias. 

2.10 CONTRAPARTIDAS 

Inserção da @seturdf nas peças de comunicação nas redes sociais; 

Uso das hashtags #JuntosPorBrasília #JuntosPeloTurismo nas legendas nas redes sociais. 

Valor estimado em R$ 2.000,00 

*caso seja permitido pela SETUR/DF devido ao período eleitoral. 

2.11 RESULTADOS ESPERADOS 

● Qualificar até 200 inscritos (as) para o curso, sendo 50 alunos em cada turma.  

● Fortalecer a imagem do destino, enquanto polo de diversidade e atratividade para o turismo de 

negócios e comercialização; 

● Desenvolver à capacitação de profissionais na área, turismo e empreendedorismo e por meio de 

curso; 

● Despertar novos profissionais, no segmento; 

● Buscar parcerias para gerar empregos para os alunos. 

 

2.14 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de Divulgação Formato QTD Meio Utilizado Data de 
Veiculação 

Local de 
Veiculação 

Banner: Contratação 
de empresa 

especializada em 
montagem e 

instalação de serviço 
de confecção de.   

Em lona vinilica – 
com acabamento 

em ilhoses e 
metalon, em 04 
cores, em alta 

resolução, com 
instalação em 
estruturas de 

50m² Nos espaços do 
projeto 

 

Outubro e 
Novembro/ 
2022 

Planaltina 



esquadros metálicos 
em metalon, 

adequados para 
suportar toda a 

demanda de ventos. 

Para entrada, 
sinalizações e 

demais peças que 
constarem no 

projeto. 

Por meio do plano de comunicação que pretendemos convidar o público em geral a participar do projeto, 

assim como reforçaremos nas redes sociais do Instituto a programação. 

2.12 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

PROGRAMAÇÃO DATA 

Contratação de equipe de gestão, comunicação e mentorias / 
capacitadoras. Definição de local para as atividades e parceiros.  

setembro/2022 

Divulgação das ações e abertura de inscrições; setembro/2022 

Contato com inscritos e confecção de material de apoio  setembro/2022 

Realização das capacitações/ Acompanhamento de ações / Resultados 
e feedbacks dos participantes; 

 outubro/2022 e 
novembro/2022 

Registro dos feedbacks dos alunos e monitores sobre o projeto e 
divulgação nas redes sociais da instituição. 

novembro/2022 

Prestação de contas final do projeto  dezembro/2022 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição Valor 

Duração  

Início Término 

1 1 Recursos Humanos Especializados R$31.665,99 
29/09/2022 29/12/2022 



2 Comunicação  R$12.358,79 
29/09/2022 29/12/2022 

3 Logística (Transporte e Alimentação) / 
Cachês 

R$14.000,00 
29/09/2022 29/12/2022 

4 Liberação do Evento R$48.876,70 
29/09/2022 29/12/2022 

2 

1 Infraestrutura R$10.361,01 
29/09/2022 29/12/2022 

2 Extras/ Cenografia R$10.000,00 
29/09/2022 29/12/2022 

3 

1 Serviços Gerais ( Limpeza / Carregador/ 

Segurança / Brigada) 
R$7.924,,50 

29/09/2022 29/12/2022 

2 Contratação de RH Geral R$66.813,01 29/09/2022 29/12/2022 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa Descrição Valor Data 

1 

1 Recursos Humanos Especializados R$31.665,99 
29/09/2022 

2 Comunicação  R$12.358,79 
29/09/2022 

3 Logística (Transporte e Alimentação) / 
Cachês 

R$14.000,00 29/09/2022 

4 Liberação do Evento R$48.876,,70 29/09/2022 

2 

1 Infraestrutura R$10.361,01 29/09/2022 

2 Extras/ Cenografia R$10.000,00 29/09/2022 

3 

1 Serviços Gerais ( Limpeza / Carregador/ 

Segurança / Brigada) 
R$7.924,50 29/09/2022 

2 Contratação de RH Geral R$66.813,01 29/09/2022 

Parcela única 29/09/2022 R$ 200.000,00 



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

5.1 Planilha Global 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT FREQ 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

META 01 - PLANEJAMENTO / PRÉ-PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES DO JOÃO DE BARRO – DO BARRO AO ARTESANATO 

Etapa 1.1 Recursos Humanos Especializados 

1.1.1 

Direção Geral: Profissional responsável pela definição 
das políticas específicas em todas as áreas do projeto, 
com a planejamento organização, alinhamentos de 
metas e etapas e cumprimento de objetivos 
especificados nos planos de trabalho de forma a 
alcançar os resultados esperados, com uma política de 
gestão dos recursos financeiros, administrativos, 
estruturação, racionalização, e adequação dos serviços 
diversos. Direciona junto a equipe os cronogramas e 
metodologias de pré, execução e pós-produção. 
(Unidade de medida: diária/12h).  

Mês 1 2 R$5.000,00 R$10.000,00 

1.1.2 

Direção da Gestão da Execução: Profissional 
responsável pela elaboração, gestão, planejamento e 
defesa de mérito em todas as etapas até a aprovação. 
Gerindo a devida execução dos objetivos, cronograma 
de atividades, responsabilidades e recursos. 

Mês 1 3 R$3.333,33 R$9.999,99 

1.1.3 

Direção Financeira e Administrativa: Profissional 
responsável pela coordenação dos cronogramas, 
planos de trabalhos e estratégias administrativas 
traçadas pela Diretoria Geral e Executiva, além de 
acompanhamento processual institucional, estratégias 
administrativas em consonância com as atividades 
traçadas..(Unidade de medida: diária/12h)  

Mês 1 2 R$3.333,00 R$6.666,00 

1.1.4 

Coordenação de Produção - Contratação de profissional 
responsável pela aplicação dos cronogramas e planos 
de trabalho estabelecidos junto a diretoria geral, afim 
de demandar e acompanhar as ações de todos os 
coordenadores e produtores envolvidos no projeto é o 
profissional responsável pela coordenação da área de 
produção, direcionamento de tarefas, treinamento e 
capacitação da equipe durante o período de pré - 
execução e pós. (Unidade de medida: diária/12h)  

Mês 1 2 R$2.500,00 R$5.000,00 

TOTAL ETAPA 1.1 R$31.665,99 

Etapa  1.2 - Comunicação  

1.2.1 

Coordenação de Comunicação -  Contratação de 
profissional com atribuições coordenar a execução das 
atividades de comunicação do projeto, gerenciamento 
das ações e seus respectivos horários, atuar durante a 
pré-produção, produção e execução. (Unidade de 
medida: diária/12h)  

Mês 1 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

1.2.2 

Designer: profissional/empresa responsável pela 
criação da identidade visual, peças de divulgação e 
aplicação em todas as peças publicitárias, e em todo o 
material gráfico peças, crachá e outros impressos, 
sinalização (banheiros, palcos, alimentação, etc) e 
criação de produtos (camisetas, copos, etc).  

Serviço 1 1 R$1.500,00 R$1.500,00 

1.2.3 Impulsionamento de Redes Sociais - Facebook Ads Serviço 1 1 R$500,00 R$500,00 



1.2.4 

Assessoria de imprensa e comunicação: Contratação de 
serviço responsável pela promoção do relacionamento 
com a imprensa, fazendo o intercâmbio entre os 
jornalistas e os organizadores, elaboração de releases: 
entre aviso de pautas, press releases e balanços da 
agenda.  (2 meses de duração) 

Serviço 1 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

1.2.5 
Lona vinílica (com instalação): Confecção de placas de 
sinalização externa; placas de sinalização de ativação 
externa. 

M² 30 1 R$53,94 R$1.618,20 

1.2.6 

Crachás: Confecção de Crachás em PVC com impressão 
em cor 4/4, 1mm em policromia offset, 10x15cm, com 
cordão personalizado com a logomarca do evento. 
Nota: Unidade de medida (Unidade). 

Unidade  30 1 R$10,00 R$300,00 

1.2.7 
Certificado de Participação: Confecção/impressão de 
certificado de participação para as artesãs e produção. 

Unidade 200 1 R$4,65 R$930,00 

1.2.8 
Filmagem e Edição de vídeos: Contratação de serviço 
de filmagem e edição de vídeos promocionais e 
institucionais. 

Serviço 1 1 R$1.290,00 R$1.290,00 

1.2.9 

Registro Fotográfico -  Contratação de equipe 
especializada para trabalhar como fotógrafo, com 
experiência comprovada em registro de eventos.  
Período de montagem, execução e desmontagem. 

Serviço 1 1 R$2.220,59 R$2.220,59 

TOTAL ETAPA 1.2 R$12.358,79 

Etapa 1.3 Logística (Transporte e Alimentação)  

1.3.1 

Fornecimento de CATERING para as ações de 
capacitação: Cardápio diferenciado de alimentos e 
bebidas não alcoólicas. Leite, café, chá, suco de fruta 
(02 tipos), refrigerante (02 tipos, normal e diet ou 
light); água (com e sem gás), cesta de pães, frios (03 
queijos, salames, presuntos, etc); geleia de frutas 
(menta, goiaba e morango); quiches e bolos (2 tipos); 
salgados assados (03 tipos); Sobremesa: 02 tipos de 
mousses e tortas. O material de louças e utensílios para 
atender o número de convidados deve estar incluso: 
Este item destina-se a promover a alimentação das 
artesãs. 

Unid/ 
diária 

50 5 R$50,00 R$12.500,00 

1.3.2 

Van de Carga: sem bancos para transporte de material, 
com revisão mecânica em dia e limpo, todos os 
equipamentos de segurança exigidos pela legislação de 
trânsito, documentação regularizada e, motorista com 
celular e uniformizado, com combustível diesel, com 
seguro total e quilometragem livre, diária de 12h e GPS. 

Unid/ 
diária 

1 5 R$300,00 R$1.500,00 

TOTAL ETAPA 1.3 R$14.000,00 

Etapa 1.4 -  Liberação do Evento 

1.4.1 Seguro Serviço 5 1 R$1.000,00 R$5.000,00 

1.4.2 Taxas Administrativas (material de escritório, motoboy) Mês 1 1 R$1.000,00 R$1.000,00 

1.4.3 
Locação dos Espaços ( com montagem, execução e 
desmontagem - referente a 2 meses) 

Serviço 1 1 R$ 41.779,73 R$ 41.779,73 

1.4.4 Despachante + Alvarás + Agefis Serviço 1 1 R$1.096,97 R$1.096,97 

SUBTOTAL ETAPA 1.4 R$48.876,70 

TOTAL GERAL META 01  R$104.901,48 

META 02 - REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO  

Etapa 2.1 -  Infraestrutura 

2.1.1 

Tenda Pirâmide 3x3m: COBERTURA TIPO TENDA 
PIRAMIDAL  3x3m, tipo 4 águas com armação em ferro 
tubular e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, 
com altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros 
de seus pés de sustentação, travadas com cabos de aço 
e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade.  

Unid/ 
diária 

3 1 R$453,67 R$1.361,01 

2.1.2 Sistema de Sonorização pequeno porte  Unid/ 1 1 R$1.500,00 R$1.500,00 



diária 

2.1.3 CONTA ENERGIA durante os 2 meses Serviço 1 1 R$3.000,00 R$3.000,00 

2.1.4 CONTA ÁGUA durante os 2 meses Serviço 1 1 R$3.000,00 R$3.000,00 

2.1.5 

Sistema de Aterramento - para as estruturas constantes 
na área do evento.Instalação elétrica de sistema de 
aterramento para proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento de 
material, composto por hastes de aterramento 5/8’ X 
3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola de 16 
mm² interligando todas as hastes eletricamente através 
de conectores reforçado de latão para hastes de 
aterramento, de modo a apresentar uma resistência 
hômica de terraigual ou inferior a 5Ω, comprovado com 
laudo de aterramento expedido e assinado por 
engenheiro, juntamente com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 5410, 
NBR 5419 E NR 10.  

Serviço 1 1 R$1.500,00 R$1.500,00 

SUBTOTAL ETAPA 2.1 R$10.361,01 

2.2 Extras / Cenografia 

2.2.1 
Grafite: Contratação de Grafiteiros de Planaltina para 
revitalizar o espaço 

Serviço 1 1 R$5.000,00 R$5.000,00 

2.2.2 Cenografia para a Exposição das peças produzidas. Serviço 1 1 R$5.000,00 R$5.000,00 

SUBTOTAL ETAPA 2.2 R$10.000,00 

TOTAL GERAL META 02 R$20.361,01 

Meta 03 - Serviços Gerais 

Etapa 3.1 -  Serviços Gerais ( Limpeza / Carregador/ Segurança / Brigada) 

3.1.1 
Auxiliar de limpeza (Serviço de limpeza 24h - TIPO 02) - 
Prestação de serviços gerais de limpeza, conservação, 
higienização das áreas de circulação. 

Unid/ 
diária 

2 5 R$143,20 R$1.432,00 

3.1.2 
Carregadores Montagem e desmontagem - Auxiliar no 
carregamento de caixas de demais itens necessários  
(Unidade de medida: diária/12h) 

Unid/ 
diária 

2 5 R$167,50 R$1.675,00 

3.1.3 
Segurança de Eventos -Serviço de Segurança 
desarmado (segurança de eventos) - (Unidade de 
medida: diária/8h).  

Unid/ 
diária 

2 5 R$290,00 R$2.900,00 

3.1.4 
Brigadistas: contratação de brigadista para salvaguarda 
e atendimento ao público  

Unid/ 
diária 

2 5 R$191,75 R$1.917,50 

SUBTOTAL ETAPA 3.1 R$7.924,50 

Etapa 3.2- Contratação de RH Geral 

3.2.1 

Pesquisa de Opinião - Elaboração do relatório final 
contendo pesquisa de satisfação do público, com uma 
amostragem condizente com o público previsto no 
projeto e treinamento sobre técnicas de abordagem e 
condução da pesquisa à equipe de pesquisadores. 

Serviço 1 1 R$2.000,00 R$2.000,00 

3.2.2 
Contratação de empresa especializada em RH para 
desempenhar as funções de apoio. 20 diárias para 5 
dias de evento, em 2 turnos e coordenação. 

Serviço 1 1 R$14.813,01 R$14.813,01 

3.2.3 Capacitadoras / Artesãs Diária 10 5 R$1.000,00 R$50.000,00 

SUBTOTAL ETAPA 3.2 R$66.813,01 

TOTAL GERAL META 03 R$74.737,51 

TOTAL METAS 1, 2 e 3 R$200.000,00 

* Usamos como referência a valores praticados no mercado do DF. 

* Todos os serviços serão contratados via prestação de serviços, através de contrato para execução e 

emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos 

cobrados para o Instituto Desponta Brasil. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de 



encargos e tributos sociais e trabalhistas. Por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum 

tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

5.3 Previsão de Receitas 

 FONTE/ORIGEM VALOR 

Emenda Parlamentar Distrital R$ 200.000,00 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

Eu, HEISENBERG SOUSA DINIZ, inscrito no RG sob o nº 1352276 SSP/PB e CPF nº 768.738.621-34, na 
qualidade de presidente do INSTITUTO DESPONTA BRASIL, inscrita no CNPJ 17.227.826/0001-90, 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) independentemente 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 de Turismo do 

Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

2º grau; 

11. (X) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta 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 se refere 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. 

Brasília, 27 de agosto de 2022. 

 

HEISENBERG SOUSA DINIZ  

Presidente 

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

Brasília, 27 de agosto de 2022. 

 

 

HEISENBERG SOUSA DINIZ  

Presidente 

6.3. DECLARAÇÃO 

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

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília, 27 de agosto de 2022 

 

 

 

  

HEISENBERG SOUSA DINIZ  

Presidente 

 

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

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, _____/_____/2022 

 _______________________________ 

   ASSINATURA 

  


