
ANEXO I 
 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: Casa de Cultura Telar – CCT 

CNPJ: 33.523.259/0001-76 

Endereço: Quadra CRS 502, Bloco C, Loja 37 [Parte 1718] Bairro: Asa Sul 

Cidade: BrasíliaUF: DF CEP: 70.330-530 

Telefone (DDD): (61) 98173-5553 

E-mail da OSC: casadeculturatelar@gmail.com 

Site da OSC: @casadeculturatelar(instagram)@casadeculturatelar (Facebook) 

 

Representante Legal (Dirigente): Luiz Claudio de Oliveira França 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

Endereço do Representante Legal: QS 10, Conjunto 5A, casa 13, Riacho Fundo I – DF 

RG/Órgão Expedidor: 1.699.713 SSP/DF CPF: 955.896.191-49 

Telefone (DDD): (61) 98173-5553 Telefone (DDD): (61) 98173-5553 

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rosemeire Rick 

Função na parceria: Coord Geral 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3.265.366 – SSP/DF CPF: 089.224.786-08 

Telefone (DDD): 61 99958-2845 Telefone (DDD): 61 999958-2845 

Email do Responsável: meiresorick@gmail.com 

 

 

 

1.1 DADOS DO PROJETO 

 

Título do Projeto: ARTETUDE 

Valor do Projeto: R$149.999,76 

Local de realização: Igreja da Quadra 02, conjunto H – ItapõaI /Distrito Federal 

Período de Execução: 4 meses Início: 06/10/2022 Término: 15/02/2023 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (X)  Qualificação/Sensibilização ( X )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( X )  Artesanato ( X )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada ao 
Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ (extenso): Cento e cinquenta mil reais 

Previsão de Atendimento: 90 mulheres 

Previsão de público direto: 90 mulheres  

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 150 pessoas entre cursandas, equipe, comunidade. 
 

 
 

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

 
Em 1995 foi fundada a Casa de Cultura Telar. Nos alicerces dessa entidade sem fins lucrativos, estão os preceitos 
do fomento e da difusão dos bens culturais tradicionais populares, sobretudo aqueles resgatados pela arte-mãe 
da Capoeira Angola, abrangendo a comunidade negra, a periferia, a mulher, o artista popular e a geração de 
renda, num processo de promoção de bem-estar, de resgate de costumes ancestrais e de estímulo ao fazer 
cultural artístico. 
 
A CCT, enquanto Organização da Sociedade Civil, busca desenvolver projetos que se aproximem das realidades 
das comunidades participantes, levando a eles o acesso à cultura, despertando um sentimento de pertença e de 
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coletividade, pautado na inclusão e na igualdade de oportunidades. Em todas as ações executadas pela entidade, 
os preceitos ancestrais da Capoeira Angola são preservados.   
 
A relação da Casa de Cultura Telar com as comunidades afrodescendentes se faz constante, uma vez que a 
própria matriz da Capoeira advém dos primeiros povos afrobrasileiros. Nesse sentido, esta organização prestigia 
uma série de ações voltadas à comunidade negra, que vão desde o fomento de documentários de cineastas 
afrodescendentes, perpassando a realização de espetáculos de Capoeira em Escolas Públicas, até o incentivo a 
grupos de Dança Cultural de matriz africana.  
 
As comunidades em situação de vulnerabilidade, também, são atendidas por iniciativas desta entidade. Esse 
público carente e excluído – o qual sofre com a ausência do Estado e clama por novas perspectivas e 
possibilidades –, em sua maioria, é composto por um público de origem afrodescendente, mulheres em situação 
de violência doméstica e/ou em situação de vulnerabilidade social. Desse modo, os programas oferecidos 
proporcionam lazer, entretenimento e atividades culturais diversas. O contato dos alunos com os valores da 
Capoeira, por exemplo, permite que as crianças e jovens se distanciem da violência e dos graves problemas 
sociais, possibilitando que mudem sua história, criando uma rede de sociabilidade, cooperação e familiaridade, 
contornando o cenário de pobreza e falta de perspectivas.  
 
Em relação às mulheres, elas recebem atenção dos programas desenvolvidos por esta organização. Destacam-
se aquelas em situação de desemprego, violência doméstica e/ou em situação de vulnerabilidade social, e 
empreendedoras em busca de fonte de renda extra. Assim, projetos de cunho profissionalizante e de 
empreendedorismo são fomentados para que essas mulheres se especializem, comercializem suas produções, 
ingressem no mercado de trabalho, e/ou alcancem sua independência financeira.  
 
No que tange aos artistas da capital, os programas desenvolvidos pela Casa de Cultura Telar dão oportunidade 
para que eles possam mostrar o seu trabalho. Músicos, artesãos, artistas de rua, grupos de dança, e toda a sorte 
de artistas que compõem os eventos realizados por esta organização podem, portanto, apresentar o seu trabalho 
e viver de sua própria arte.  
 
 
OBJETIVOSINSTITUCIONAIS 
 

- Promoção da defesa de bens e de diretos sociais, coletivos e difusos relativos ao 
patrimônio cultural, histórico, artístico e natural, operando em linhas de ações pró-
melhoramento da qualidade de vida da sociedade;  

 
- Incentivo à valorização, à manutenção e à divulgação da cultura em todas as suas 

linguagens e expressões, por meio do desenvolvimento de atividades de natureza 
sócio-músico-cultural, visando o bem-estar da sociedade em geral;  

 
- Estímulo, incentivo, valorização e difusãodas manifestações culturais, esportivas, 

sociais e turísticas;  

 
- Fomento à educação no sentido da formação de consciência em todos os seus níveis, 

à defesa e à conservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e do esporte, 
pautando-se, sempre, pelos valores que prezam a dignidade humana;  

 
- Criação de mecanismos que incentivem a ancestralidade e o fazer artístico das artes 

da cultura negra brasileira;  

 
- Estímuloà produção, àpesquisa e ao ensino de expressões artísticas como o circo 

popular, a música regional, a dança de matrizes africanas, o cinema brasileiro, o teatro 



nordestino, a arte periférica [discotecagem, grafite, breakdance], a produção musical, 
a literatura e a oralidade;  

 
- Desenvolvimento de projetos culturais em geral, e em particular, de modo a 

impulsionar a prática da Capoeira em todas as suas modalidades [crianças, jovens, 
adultos e idosos], com a cuidadosa preservação das raízes desta arte popular 
brasileira, mantendo vivos os seus costumes, as metodologias de treinamento e os 
ensinamentos dos velhos mestres, transmitindo, assim, os saberes ancestrais às novas 
gerações; 

 
- Combate à discriminação de cunho racial, cultural e religioso. 

 
O projeto carro-chefe da entidade são as aulas de Capoeira Angola e as Ações Em Rede, que contam com 
parceiros como a LUFAS – Liga Unificada de Futebol Amador de Samambaia. Essas ações atendem os bairros 
mais periféricos de Sobradinho II, de Sobradinho I (Assentamento Roda do Cavalo), Vila Baseví [Lago Oeste] e de 
Samambaia. Por meio do suporte de Fomento Federal, essas atividades salvaguardam a tradição oral e o cuidado 
com o corpo, a mente, e o espiritual. 
 
Em relação à promoção de políticas públicas estruturantes, que garantem os direitos e a formação cidadã do 
público atendido, a Casa de Cultural Telar esteve à frente das respectivas ações: 
 
Termo de Fomento nº 024285/2021 (Processo 71000.035144/2021-68)– Sec. do Esporte – Min. Da Cidadania 
(31/07/2021) 
Implantação do Projeto “Craque na Bola Fica na Escola”, que visa o atendimento de crianças e jovens, com faixa 
etária dos 08 aos 17 anos, masculino e feminino do Distrito Federal. Iniciativa pautada na universalização e 
democratização do acesso ao esporte, para meninos e meninas, fomentando ações de desporto comunitário, 
ocupação de ambientes e equipamentos culturais, através da integração entre espaços educacionais, de lazer, 
segurança e familiares, com o objetivo de aprimorar as políticas integradas de esporte, cultura, educação e lazer, 
especialmente na infância e juventude. 
 
Termo de Fomento nº 08/2020 - Sec. Especial de Cultura - Min. Do Turismo (Co-Realização) (17/02/2020) 
Realização do Projeto Baú das Artes, que leva cultura e capacitação técnica para comunidades em situação de 
periferia e para os alunos das instituições de Ensino Público, nas Cidades satélites do Itapoã, Guará, Paranoá, 
Planaltina, Sobradinho I e Sobradinho II, por meio de oficinas continuadas voltadas para o desenvolvimento de 
artes relacionadas à dança, ao teatro, à música, à contação de história, à capoeira, ao livre brincar, bem como 
sessões de cinema a céu aberto. 
 
Aulas de Capoeira Angola – ação continuada, realizada de forma voluntária (ano 2020/2021/2022): 
 
- Segunda, quarta e sexta- feira. Das 8h30 às 10h. Monte Alverne – Sobradinho-DF 
- Quinta-feira. A partir das 16h. Assentamento Irmã Dulce – Rotado Cavalo 
- Terça e Quinta. A partir das 19h.Galpão Local –Sobradinho II-DF 
- Segunda, quarta e sexta- feira. 14h e 19h – Galpão Local [Vila Baseví] – Lago Oeste-DF  
 
Essas ações contemplam as comunidades de Sobradinho I, Sobradinho II e do Assentamento Irmã Dulce (Rota 
do Cavalo – Sobradinho) e a área rural do Lago Oeste. Essas iniciativas estão abertas ao público de todas as 
idades, sendo no assentamento, em sua maioria, crianças e jovens entre 05 e 17 anos. Dos quatro projetos, são 
beneficiadas, de forma direta, em média 200 pessoas.  
 
Estas frentes de atuação acontecem de forma voluntária, ou são custeadas por meio de doações pontuais de 
apoiadores, tais como:  
 
- Rede de Solidariedade (contribuem com a distribuição de cestas básicas); 



 
- Sindicato dos Professores do DF (contribuem com o custeio de deslocamento e provimento de alimentação 
para os eventos de vivências) 
 
Note-se que essa atividade com Capoeira Angola recebe tais incentivos – tanto de organizações independentes 
quanto da administração pública [termos de fomento] – em virtude da sua ampla qualificação e renome, isso em 
virtude desta entidade representar, no DF e no GO, a Escola de Capoeira Angoleiros do Sertão, de Feira de 
Santana-BA, tida como uma das maiores escolas capoeirísticas do Brasil a qual, por sua vez, tem expressividade 
em mais de 10 países, tais como EUA, Alemanha, Espanha e Noruega. 
 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
O ARTETUDE irá oferecer capacitação, por meio de Oficinas Profissionalizantes [Boneca de Pano; Crochê, 
Fotografia, Bordado Livre, Expressão Corporal e Bem-Estar, Introdução ao uso da Internet e das Redes Sociais], 
a mais de 90 mulheres em situação de vulnerabilidade, oriundas da Região Administrativa do Itapoã/DF, 
permitindo que gerem renda e alcancem a independência financeira por meio da prática e da criação artesanal. 
 
O enfoque é fomentar, na referida satélite, uma enriquecida oferta de produtos e de criações artesanais e 
artísticas, prática essa que qualifica a cidade, também, como um destino turístico, atraindo pessoas de outras 
partes da capital para visitar os pontos de encontro, feiras típicas permanentes, e eventos recorrentes de 
exposição, criando uma rede de fortalecimento da tradição e da memória coletiva, reforçando-se, por sua vez, a 
apropriação individual dessas referências criativas por toda a comunidade. 
 
Além dos dezoito encontros [terças e quintas] para a execução das Oficinas, o Projeto ainda irá oferecer ações 
[palestras e debates] voltadas para o Empreendedorismo, com orientações sobre como estruturar as exposições 
artesanais, como desenvolver um plano de negócio e como comercializar as produções de acordo com o nicho 
e o público-alvo. Note-se que as Oficinas complementares de Expressão Corporal e Bem-Estar e Introdução à 
Internet e Redes Sociais darão, às participantes, uma oportunidade para re-equilibar o corpo e a mente, tanto 
quanto dominar as tecnologias que irão viabilizar o comércio eletrônico de suas futuras produções artesanais.  
 
O Projeto também contará com uma apresentação artística, a contratar, no dia da abertura do evento, tanto 
para mobilização artística, como para maior concentração de número de pessoas e alcance da comunidade, afim 
de promover a cultura e os artistas de Brasília, bem como a integração entre as participantes e equipe, bem estar 
e lazer e também para informar a população sobre a proposta do Projetode realização o trabalho de  
Programas e Criatividade. A apresentação acontecerá durante 90 minutos.  

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
Realização do projeto ARTETUDE, na Região Administrativa do Itapõa/DF, por meio de 06 Oficinas de Capacitação 
[Boneca de Pano; Crochê, Fotografia, Bordado Livre, Expressão Corporal e Bem-Estar, Introdução ao uso da 
Internet e das Redes Sociais] para mulheres em situação de vulnerabilidade social. 
 
Haverá, ainda, palestras com temas voltados para a melhoria da qualidade de vida das mulheres, englobando os 
segmentos do empreendedorismo, da autonomia econômica, da elevação da autoestima, do cuidado com a 
saúde e com o desenvolvimento psicoafetivo e social, a saber: 1) Como Resgatar a Autoestima; 2) Use a 
Criatividade para Empreender nos seus Negócios; 3) Como Fazer seu Negócio Prosperar; Além de uma 
presentação artística cultural no dia da abertura das oficinas.  
 
As referidas Oficinas e Palestras supracitadas envolvem atividades educacionais de produção artesanal para 
gerar rendas para mulheres advindasde classes menos favorecidas, promovendo, sobretudo, autonomia 
econômica, atividades saudáveis, desenvolvimento do equilíbrio do corpo e da mente, lazer, além da convivência 
e trocas de saberes entre as educandas participantes. 



 
O projeto busca reunir grupos de mães, adultas e adolescentes, a partir dos dezesseis anos, em situação de 
desemprego e vulnerabilidade social, prevendo atender, aproximadamente, noventa mulheres da cidade. As 
Oficinas ocorrerão durante dois meses, sempre às terças e quintas, das8h às 12h, na RA do Itapõa/DF. 
 
Ressalta- se que os Prestadores de Serviços da Oficina de Introdução à Internet irão ministrar uma palestra, 
extra, para as 90 mulheres como contrapartida do seu trabalho no projeto. Essa temática é de imprescindível 
importância para a o sucesso da comercialização das peças artesanais que serão desenvolvidas pelas 
educandas, permitindo a elas maior abrangência de mercado e autonomia digital. Será criada, ainda, uma 
Associação de Produção Artesanal, de modo que haja a consolidadção de uma cadeia de suporte, escoamente 
e troca de saberes nessa vertente artistic 
 

 
2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
 
Numa época de cultura massificada e globalizada, é fundamental que haja um fomento às singularidades locais 
as quais, por sua vez, podem ser traduzidas pelas artes tradicionais que, em seu turno, têm um papel de 
diferenciação cultural cada vez mais relevante, que devem não só ser mantidas, mas, também, acentuadas. E 
quando se fala em tradição, um dos elementos que mais exprimem o valor do patrimônio cultural de uma dada 
comunidade é o artesanato – capaz de expressar uma série de práticas sociais e de conteúdos simbólicos, os 
quais funcionam como verdadeiras âncoras de uma maneira particular de se ver e de se estar no mundo, 
desenvolvido e transmitido por um artesão de geração em geração, construíndo, assim, a identidade cultural do 
povo.  
 
Apartir desse entendimento da força criativa do Artesanato, capaz de qualificar os destinos turísticos por meio 
da sua oferta artístico-artesanal – propiciando processos de cocriação de experiências turísticas, criando 
emprego, valorizando pessoas e economias locais –  é que se configurou o Projeto ARTETUDE. Foi pensando, 
justamente, na “valorização” das mulheres por detrás da produção dessa herança cultural que as Oficinas foram 
idealizadas e constituídas. As participantes que irão integrar este Projeto são “guerreiras” que lidam com o 
desemprego, com as adversidades do cotidiano e, por consequência, a falta derenda familiar.Tendo em vista que 
elas, em sua maioria, são mães solteiras que lutam, a todo custo, para gerar algum tipo de renda – a fim de 
prover subsistência às suas famílias –, o projeto oferta um mix de atividades educacionais nas quais a arte e a 
informação darão condições suficientes para que se sintam pertencentes à sociedade, tendo acesso igualitário 
a oportunidades de qualificação.  
 
Dessa maneira, serão 18 encontros, durante nove semanas, às terças e quintas, de 8h às 12h, com assistência e 
acompanhamento profissional qualificado para a execução de cada atividade. Em virtude do contexto pandêmico 
de Covid 19, o Curso será divido em três turmas, compostas por 30 participantes em cada uma, totalizando 90 
mulheres. Válido ressaltar que as Oficinas serão ministradas em 09 encontros, 2 vezes na semana. Ademais, 
serão ministradas 03 palestras motivacionais, de 1h30min de duração, conforme o Cronograma de Execução. 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 
Devido à maneira como se deu o seu surgimento [invasão irregular], ainda, hoje, o Itapoã segue como uma 
Região Administrativa urbana ainda não consolidada. Na contramão de outras regiões de baixa renda, as 
mulheres têm aparecido como donas do posto de chefes dos lares, a uma proporção média de 30%, porém, no 
Itapoã, elas respondem pelo sustento de apenas um quarto das casas, haja vista o seu alto nível de desemprego. 
 
Essa percentagem coaduna com o que consta no ranking das cidades, sendo a satélite a que possui os mais baixos 
rendimentos do Distrito Federal. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) revelou que o ganho 
domiciliar médio é de R$ 1.356, e o individual de R$ 387, ou seja, menos de um salário mínimo (R$ 545). O 
resultado é uma grande procura por benefícios governamentais. Os programas Bolsa Família e o Bolsa Escola 
têm a adesão, respectivamente, de 24,1% e 8,7% dos habitantes. A escolaridade também é baixa. Metade da 



população, 49,9%, não chegou a completar o Ensino Fundamental. Somente 0,4% têm ensino superior e 3,1% 
são analfabetos. 
 
A par desses números, reforça-se, portanto, a importância de se levar conhecimento e instrução à comunidade, 
sobretudo, às mães da região as quais, por sua vez, dividem o seu tempo para dar conta das mais diversas tarefas 
do dia-a-dia, o que dificulta, também, o trabalho fora de casa. Sendo assim, o artesanato surge como uma 
oportunidade de geração de renda, de forma a não privar a mulher de suas outras responsabilidades, por se 
tratar de um processo criativo que demanda dedicação, mas que é passível de ser feito nas mais diversas 
condições e realidades. 
 
Ressalta-se, também, que as inscrições para as Oficinas de Boneca de Pano, Crochê e Bordado Livre serão por 
ordem de inscrição – mediante a comprovação de situação de vulnerabilidade social e econômica –, sendo que, 
a primeira, será ofertada às terças, enquanto que, as últimas, às quintas. AOficina de Fotografia poderá ser 
escolhida pelas participantes, já, a de Introdução à Internet e Expressão Corporal serão ministradas para todas 
as turmas. Assim, a proposta da ARTETUDE é receber as participantes com uma estrutura a qual disponha de 
conforto, de segurança e de qualidade na programação. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 
Recursos provenientes de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

 

2.5 OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL: 

 

Realização do Projeto O ARTETUDE, por meio de 06 Oficinas Profissionalizantes [Boneca de Pano; Crochê, 
Fotografia, Bordado Livre, Expressão Corporal e Bem-Estar, Introdução ao uso da Internet e das Redes Sociais] 
oferecidas a mulheres em situação de vulnerabilidade, oriundas da Região Administrativa do Itapoã/DF, 
permitindo que gerem renda por meio da criação artesanal, de modo a qualificar a satélite enquanto destino 
artístico-turístico. 
 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Oferecer 06 Oficinas Profissionalizantes [Boneca de Pano; Crochê, Fotografia, Bordado Livre, Expressão 
Corporal e Bem-Estar, Introdução ao uso da Internet e das Redes Sociais] a mulheres oriundas da RA do 
Itapõa/DF, durante 18 encontros – 2 meses.  

• Realizar uma apresentação artistico-cultural; 

• Ofertar 03 palestras com temas voltados para a melhoria da qualidade de vida das mulheres; 

• Estabelecer um marco na realização de eventos desta natureza, para alavancar a consciência coletiva 
acerca da importância do desenvolvimento criativo dessas mães que vivem em situação de 
vulnerabilidade social;  

• Qualificar a referida satélite enquanto forte ponto turístico a partir da sua oferta artístico-artesanal; 

• Incentivar o protagonismo das mulheres por meio da qualificação e do empreendedorismo;  

• Promover ações públicas em benefício da sociedade, promovendo a independência financeira e o bem-
estar físico e mental;  

• Divulgar as ações para comunidade e atrair a quantidade máxima de participantes em cada Oficina; 

• Receber as educandas em um espaço em que haja conforto, segurança e excelênciatécnica;  

• Fornecer, como contraposta, um KIT Lanche com: suco, frutas, biscoito, queijo, presunto, café e água;  
 

 

2.6 METAS 
 



2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 
 

1. Atender, em média, 90 mulheres, moradoras da cidade Itapõa;  

2. Cumprir, perante as oficinas, a carga horária total de 108h/aula – 18 h/aula por oficina (2h/ por 

dia ) 

3. Cumprir, perante as palestras, a carga horária de 60 minutos cada, no decorrer dos 03 dias.  

4. Cumprir uma apresentação artistico-cultural com duração de 90 minutos. 

 
 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 
 

Realizar 06 Oficinas Profissionalizantes, durante dois meses, de forma presencial e gratuita, com o intuito de 
capacitar mães em situação de vulnerabilidade social e desemprego da Região Administrativa do Itapõa/DF.  
 
Ministrar palestras motivacionais com enfoque no empreendedorismo, na autoestima, e no bem-estar das 
participantes;  
 
Ofertar uma apresentação artistico-cultural com um artista de Brasília, preferencialmente, residente da RA onde 
ocorrerá o projeto. 
 
Promover o fortalecimento econômico, social e cultural local, oferecendo a inclusão social dessas mães por meio 
de capacitação, buscando o resgate do potencial criativo, incentivando e tornando favorável a geração de renda;  
 
Elevar e qualificar a cidade satélite do Itapõa enquanto forte polo produtor artítico-artesanal, de modo que a RA 
entre no circuito turístico fomentado pelas suas produções artesanais únicas.  
 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

 

 
Metas 

IndicadoresdeMonitoramento 
Parâmetro(s)paraAferiçãode 

cumprimento 

1 Quantidade de Inscrições Lista de Presença 

2 Quantidade de Certificações Arte Gráfica e Fotos 

3 06 Oficinas Lista de Presença e Fotos 

4 Palestras Motivacionais Fotos das Palestras 

5 Apresentção artístico-culturral Fotos da apresentção 

 

 



  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

 
I - Composição da Equipe, Contratação dos prestadores de serviço definição de cronograma e  
elaboração da identidade visual e divulgação.  

 

•Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação;  
• Escolha dos oficineiros e palestrantes;  
• Organização de cronogramas e levantamento de necessidades;  
 
• Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do evento – logomarca e peças de divulgação e  
material para Redes Sociais;  
 
II - Reuniões de planejamento, montagem da estrutura e realização da feira.  
 
• Montagem e organização das salas de Oficinas;  
• Abertura do evento e cadastro das participantes;  
• Realização das Oficinas;  
• Certificação dos participantes que cumprirem, no mínimo,5% da carga horário;  
• Desmontagem das salas de Oficinas. 
 
III - Finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço e elaboração de relatório  
cumprimento do objeto e financeiro e prestação de contas 
 
• Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço;  
• Confecção do relatório de execução das atividades propostas no projeto com fotos;  
• Elaboração de Clipping de Imprensa;  
• Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas;  
• Acompanhamento da Prestação de Contas junto ao governo do GDF. 
 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se, a partir da capacitação oferecida por este Projeto, dar recursos técnicos para que as participantes 
contornem os desafios de sua realidade, estando aptas a empreender e a promover a sua própria renda financeira. As 
Palastras Motivacionais, em seu turno, agem na autoestima e no bem-estar das educandas, fornecendo ferramentas 
para consolidar a sua inteligência emocional, ao passo que as educandas possam fortalecer as suas personalidades e 
trabalhar, com afinco, para alcançar os seus sonhos. Ademais, o fomento à prática artesanal servirá como um estimulo 
cultural ao comércio local, proporcionando um ponto de encontro tanto para a comunidade do Itapõa quanto para o 
público turístico advindo doutras satélites  
 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 
 

Programação 
 

Data 
 

Abertura do projeto com uma apresentação Artístico Cultural; 06/11/2022 

 

Oficina de Fotografia 

Oficina de Introdução à Internet e Redes Sociais 

Crochê Barbante. 

 

08/11/2022  



Oficina de Bem Estar e Expressão Corporal 

Oficina de Bordado Livre 

Oficina de Boneca de Pano 

 

10/11/2022 

 

Palestra Como Resgatar sua Autoestima; 

Palestra Use sua Criatividade para Empreender em seus Negócios; 

Palestra Como Fazer seu Negócio Prosperar 

 

06/11/2022 

 

 

 
2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Cronograma de Execução  

 
Metas 

Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

  

Meta 1 

1.1 COORDENAÇÃO  ADMINISTRATIVA  E 
FINANCEIRA    
 

R$    12.000,00  
 

06/10/2022 06/01/2023 

1.2 COORDENADOR GERAL  
 

R$    13.950,00  
 

06/10/2022 06/01/2023 

1.3 ASSESORIA  JURÍDICA  
 

R$      5.400,00  
 

06/10/2022 06/01/2023 

1.4 02 ASSISTENTES DE PRODUÇÃO 
 

R$      8.700,00  
 

06/10/2022 04/01/2023 

  
Meta 2 

2.1 APRESENTAÇÃO  CULTURAL MUSICAL 
 

R$      3.000,00  
 

06/11/2022 04/11/2022 

2.2 PALESTRANTE 
 

R$          900,00  
 

06/11/2022 04/11/2022 

2.3 OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL 
E BEM  ESTAR  
 

R$      5.400,00  
 

10/11/2022 28/01/2023 

2.4 OFICINEIRO DE BORDADO LIVRE 
 

 R$      5.400,00  
10/11/2022 28/01/2023 

2.5 OFICINEIRO DE BONECAS DE PANO 
 

 R$      5.400,00  
10/11/2022 28/01/2023 

2.6 OFICINEIRO DE CROCHÊ BARBANTE  
 

 R$      5.400,00  
08/11/2022 28/01/2023 

2.7 OFICINEIRO DE FOTOGRAFIA    
 

 R$      5.400,00  
08/11/2022 28/01/2023 

2.8 OFICINEIRO DE INTRODUÇÃO A 
INTERNET,  INSTAGRAM E FACEBOOK 
 

 R$      5.400,00  
08/11/2022 28/01/2023 

  

Meta 3 

3.1 ALIMENTAÇÃO  PARA EQUIPE   
 

R$      2.160,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 

3.2 EQUIPAMENTO     DE     SOM 
 

R$      3.050,00  
 

06/11/2022 04/11/2022 

3.3 FOTÓGRAFO  
 

R$      9.000,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 

  

3.4 TENDAS  6X6   
 

R$    16.200,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 
 

  

3.5 CADEIRAS PLÁSTICAS R$      3.600,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 
 

  

3.6 MESAS DE PLÁSTICO 
 

R$      2.160,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 
 

  

3.7 MATERIAL    PARA    OFICINA    DE 
CROCHÊ 
 

R$       2.390,00 06/11/2022 28/01/2023 
 

  

3.8 MATERIAL PARA OFICINA DE BONECAS R$      1.530,00 06/11/2022 28/01/2023 
 



Programação detalhada do evento:  

 

Pré produção – Mês 1 – início em 06/10/2022 

• Contratação de Profissionais de RH;  

• Produção da Arte para confecção de Material de Divulgação e Camisetas;  

• Contratação da Empresa de Comunicação e Assessoria de Imprensa, para fazer a  

viabilidade de estudo dos canais de mídia;  

• Locação de equipamentos para a produção e desenvolvimento do projeto;  

• Contratação de Assessoria Jurídica para confecção de contratos;  

• Divulgação para inscrições;  

• Abertura das inscrições e aquisições dos itens e materiais das oficinas  

 

Produção – Mês 2 – Início em 06/11/2022 e Término em 28/01/2023 

 

Abertura do projeto com uma apresentação Artístico Cultural (Sábado – 06/11/2022) 

 

Oficinas:  

1º Ciclo: Terças e Quintas - 08/11/2022 a 01/12/2022 

• Oficina de Bem Estar e Expressão Corporal 

• Oficina de Bordado Livre 

 

2º Ciclo: Terças e Quintas – 06/12/2022 a 29/12/2022 

• Oficina de Biscuit  

• Crochê Barbante 

 

3º Ciclo: Terças e Quintas – 03/01/2023 a 26/01/2023 

• Oficina de Fotografia: as 09h;  

• Oficina de Introdução à Internet e Redes Sociais: as 14h;  

 

* As oficinas acontecerão 2 vezes por semana, com 3h/a de aula por dia, totalizando 24h/a cada uma.  

 

Palestras motivacionais, que ocorrerão ao longo das oficinas:  

• Palestra Como Resgatar sua Autoestima;  

• Palestra Use sua Criatividade para Empreender em seus Negócios  

• Palestra Como Fazer seu Negócio Prosperar  

 

 

 

DE PANO 
 

  

3.9 MATERIAL PARA OFICINA DE 

BORDADO LIVRE 

R$        1.518,00 06/11/2022 28/01/2023 
 

  

3.10 KIT LANCHE PARA ALUNAS   
 

R$    17.820,00  
 

06/11/2022 28/01/2023 
 

 

Meta 4 

4.1 DESIGNER  GRAFICO 

  
 

R$      2.000,00  
 

06/10/2022 04/11/2022 

4.2 FOLDER  
 

R$      1.000,00  
 

06/10/2022 04/11/2022 
 

4.3 ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

R$      4.500,00  
 

06/10/2022 04/11/2022 

4.4 CAMISETAS    
 

R$      2.700,00  
 

06/10/2022 04/11/2022 

 

4.5 SOCIAL  MÉDIA  
 

R$      3.600,00  
 

06/10/2022 04/11/2022 

 

4.6 Banner   
 

R$          421,98  
 

06/10/2022 04/11/2022 



 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
 Cronograma de Desembolso  

Meta Especificação  Mês Valor da meta 

Meta 1 Recursos Humanos 
 

06/10/2022 
 

R$ 50.317,08 

Meta 2 Contratações Artísticas  
 06/11/2022  

R$ 17.147,14 

Meta 3 Materiais e serviços   
 06/11/2022  

R$ 59.533,57 

Meta 4 Divulgação  
 06/10/2022  

R$ 23.002,12 

 

5. PLANILHA DE TERMO DE FOMENTO 

PLANILHA ARTETUDE 
META 

1 

Recursos Humanos            

1.1 

COORDENAÇÃO  

ADMINISTRATIVA  E 

FINANCEIRA    

Profissional responsável por toda a parte 

adiministrativa e financeira do projeto, 

contratos, emissão e pagamento de notas 

fiscais e demais atividades correlatas - 

atuará ao longo de todo projeto - 8 h/dia 

Mês 4 
 R$    

3.630,00  
 R$    14.520,00  

1.2 

COORDENADOR 

GERAL  

Profissional responsável por concentrar 

o monitoramento geral do projeto, 

zelando pela sua correta e regular 

execução. Realizará reuniões com a 

coordenação principal para a definição 

de estratégias, bem como se encarregará 

da revisão e da aprovação dos conteúdos 

a serem produzidos e desenvolvidos nas 

atividades finalísticas do projeto as 

fiscais e demais atividades correlatas - 

atuará ao longo de todo projeto - 8 h/dia 

Mês 4 
 R$    

4.399,27  
 R$    17.597,08  

1.3 

ASSESORIA  JURÍDICA  

Suporte jurídico - as fiscais e demais 

atividades correlatas - atuará ao longo 

de todo projeto  

Mês 4 
 R$    

1.800,00  
 R$      7.200,00  

1.4 

ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃO 01 

 Profissional que fara a parte de 

assistencia ao projeto, montagens de 

sala, reposição de matriais e dedmais 

demandas repassaedaws pelo 

coordenador geral - atuará ao longo de 

todo projeto - 8 h/dia - principalmente 

em dias de oficinas 2 assistentes * r$ 

1450,00 cada/mes 

Mês 4 
 R$    

1.375,00  
 R$      5.500,00  

1.5 

 ASSISTENTES DE 

PRODUÇÃO 02 

 Profissional que fara a parte de 

assistencia ao projeto, montagens de 

sala, reposição de matriais e dedmais 

demandas repassaedaws pelo 

coordenador geral - atuará ao longo de 

todo projeto - 8 h/dia - principalmente 

em dias de oficinas 2 assistentes * r$ 

1450,00 cada/mes 

Mês 4 
 R$    

1.375,00  
 R$      5.500,00  

TOTAL META 1  R$    50.317,08  

META 

2 

Contratações Artísticas           



2.1 APRESENTAÇÃO  

CULTURAL MUSICAL 

4 apresentações culturais musicais que 

serão realizadas na abertura do projeto 
cachê  4 

 R$    

1.000,00  
 R$      4.000,00  

2.2 
PALESTRANTE 5 palestras - 1 hora por palestra  cachê  5 

 R$       

244,50  
 R$      1.222,50  

2.3 OFICINEIRO DE 

EXPRESSÃO 

CORPORAL E BEM  

ESTAR  

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas - 24 horas aulas  

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

2.4 OFICINEIRO DE 

BORDADO LIVRE 

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas -24 horas aulas 

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

2.5 OFICINEIRO DE 

BISCUIT 

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas - 24 horas aulas 

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

2.6 OFICINEIRO DE 

CROCHÊ BARBANTE  

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas - 24 horas aulas 

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

2.7 OFICINEIRO DE 

FOTOGRAFIA    

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas - 24 horas aulas 

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

2.8 OFICINEIRO DE 

INTRODUÇÃO A 

INTERNET,  

INSTAGRAM E 

FACEBOOK 

Profissional capacitado responsável por 

ministrar as aulas - 24 horas aulas 

hora/aul

a  
24 

 R$         

82,81  
 R$      1.987,44  

TOTAL META 2  R$    17.147,14  

Meta 3 - Materiais e Serviços  

3.1 
ALIMENTAÇÃO  PARA 

EQUIPE   

Compra    de marmitex para alimentação 

da equipe durante oficinas para  10 

pessoas  

Unidade 
20

0 

 R$         

12,00  
 R$      2.400,00  

3.2 

EQUIPAMENTO     DE     

SOM 

Equipamento para a abertura do projeto, 

onde acontecerão as apresentações 

artísticas - equipamento completo com 

mesa de som, caixas e microfone e 

técnico de som 

diária 1 
 R$    

2.974,67  
 R$      2.974,67  

3.3 

FOTÓGRAFO  

Profissional que atuará durante 18 dias - 

terças e quintas durrante as oficinas 

fazendo os registros fotograficos que 

serão utilizados para divulgação e 

prestação de contas  

diarias  18 
 R$       

500,00  
 R$      9.000,00  

3.4 

TENDAS  6X6   

 Locação  de  tendas 6mx6m,   de   

formato   piramidal   e estrutura  tubular  

com  cobertura  em lona,   para  abrigar  

as  atividades  do projeto.  Serão  

utilizadas  4  unidades. 4 tendas x 13 

dias =  52 

diarias 52 
 R$       

225,00  
 R$    11.700,00  

3.5 

CADEIRAS PLÁSTICAS 

Cadeiras de plastico para as aulas, serão 

110 cadeiras durante 13 dias - 110*13 = 

1540 

Unidade 
14

30 

 R$            

2,00  
 R$      2.860,00  

3.6 
MESAS DE PLÁSTICO 

Mesas de plastico para as aulas - serão 

30 mesas durante 13 dias - 13*30= 420 
Unidade 

39

0 

 R$            

5,00  
 R$      1.950,00  

3.7 MATERIAL    PARA    OFICINA    DE CROCHÊ 

3.7.1 
Tecido - Algodão Crú 1,5 

largura 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros, sendo 

4m² por aluna (6*15=60) 

metro 94 
 R$            

8,00  
 R$          752,00  

3.7.2 

Barbante nº 06 

Rolos de Barbante para proche, nº06, 

cores diversas, 600gr, 4/6 - 6 Fios 

Composição: 100% Algodão. 6 

unidades por aluna. Material para 

realização da oficina para uso geral das 

alunas e oficineiros 

unidade 60 
 R$         

17,41  
 R$      1.044,60  

3.7.3 Tesoura para 

acabamento(arremate) 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 30 

 R$            

5,00  
 R$          150,00  

3.7.4 
Fita métrica 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 30 

 R$            

2,50  
 R$            75,00  



3.7.5 Linha Para Costura – 

1.500 metros – cor: beje 

ou cru 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 30 

 R$            

3,50  
 R$          105,00  

3.7.6 

Agulha de mão nº 8 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros, sendo 

02 unidades por aluna (2*15=30) 

Unidade 30 
 R$            

6,00  
 R$          180,00  

3.7.7 

Agulha de tapeçaria nº 14 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros sendo 

02 unidades por aluna (2*15=30) 

Unidade 30 
 R$            

0,85  
 R$            25,50  

3.7.8 

Agulha de Crochê nº 3,5 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros sendo 

04 unidades por aluna (4*15=30) 

Unidade 60 
 R$            

3,51  
 R$          210,60  

3.8 MATERIAL PARA OFICINA DE BISCUIT 

3.8.1 Massa para biscuit, 500gr, 

cores  

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 45 

 R$         

16,48  
 R$          741,60  

3.8.2 Massa para biscuit, 500gr, 

natural (branca) 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 45 

 R$         

18,65  
 R$          839,25  

3.8.3 Rolos para Massa Biscuit 

Maciço 24cm 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 15 

 R$         

20,00  
 R$          300,00  

3.8.4 

Estecas modeladores - Kit 

Estecas Modeladoras 

Boleador 8 Peças, 

plástico. 

• Esteca Boleadora: 14 x 1,1 x 1,1cm. 

• Esteca Cone Estrela: 15 x 1,8 x 1,8cm. 

• Esteca Concha: 16,5 x 1,8 x 0,7cm. 

• Esteca Média/marcar sorrisos: 16 x 1,6 

x 0,8cm. 

• Esteca Cone Bulbosa: 16 x 1,2 x 

0,8cm. 

• Esteca Estrela: 15 x 1 x 0,7cm. 

• Esteca de Folhas: 16 x 0,8 x 0,6cm. 

• Esteca Boleadora Curvada: 16 x 0,7 x 

0,7cm.   Material para realização da 

oficina para uso geral das alunas e 

oficineiros sendo 01 unidade por aluna  

unidade 15 
 R$         

22,00  
 R$          330,00  

3.9 MATERIAL PARA OFICINA DE BORDADO LIVRE 

3.9.2 
Tecido - Algodão Crú  

lavado 1,5 largura 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 06 

metros por aluna (6*15=90) 

metro 94 
 R$            

8,00  
 R$          752,00  

3.9.3 

Agulha de Bordado 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 02 

unidades por aluna (2*15=30) 

unidade 30 
 R$            

0,94  
 R$            28,20  

3.9.4 
Meada de bordar 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 
unidade 

32

0 

 R$            

2,50  
 R$          800,00  

3.9.5 

Bastidor nº 12 

Material para realização da oficina para 

uso geral das alunas e oficineiros 02 

unidades por aluna (3*15=30) 

unidade 45 
 R$         

12,00  
 R$          540,00  

3.9.6 

Tesoura para bordado: 

 Tesoura especial para arrematar 

bordados, Cabo em plastico e lamina em 

aço, sua lâmina em formato curvatório é 

ideal para cortar pequenas sobras de 

linhas deixadas após o bordado á 

máquina. 

Modelo semelhante ao que acompanha 

as máquinas de bordar. Medidas da 

Tesoura. 

tamanho 10,5 cm, lâmina de 3 cm 

Lâmina em formato curvatório especial 

para arremates. Material para realização 

da oficina para uso geral das alunas e 

oficineiros 02 unidades por aluna 

(2*15=30) 

unidade 30 
 R$            

9,00  
 R$          270,00  

3.10 

KIT LANCHE PARA 

ALUNAS   

KIT Lanche com: suco, frutas, biscoito, 

queijo, presunto, café e água;  para as 

alunas do projeto durante as oficinas - 

90 muheres  + 20 equipe  

Unid 
19

55 

 R$         

11,00  
 R$    21.505,00  



TOTAL META 3           59.533,42  

META 4 - Divulgação 

4.1 

DESIGNER  GRAFICO 

Criação da arte visual do projeto, 

produção de material para divulgação 

impressos e digitais - profissional atuará 

durante a pre produção do projeto - 3 

mêses - dedsenvolvendo as artes  

meses 4 
 R$    

1.931,63  
 R$      7.726,52  

4.2 

FOLDER  

6000 unidades para divulgação do 

projeto nas localidaddes proximas - A4 - 

4x4 – cores, 21x29.7cm, em couchê 

brilhante 115gr, 1 dobra 

Unidade 
59

92 

 R$            

0,25  
 R$      1.498,00  

4.3 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

Profissional atuará ao longo do projeto 

fazendo a divulgação em midias 

televisivas, radiofonicas e de internet - 6 

horas dia  

Mês 4 
 R$    

1.500,00  
 R$      6.000,00  

4.4 

CAMISETAS    

Camiseta em malha, fio 30, com 

estampas em silk screen, 4 cores 

(frente), 4 cores (verso), tamanhos P, M, 

G e GG. 90 para as alunas e 20 para 

equipe - identificação do projeto 

Unidade 
10

0 

 R$         

25,00  
 R$      2.500,00  

4.5 

SOCIAL  MÉDIA  

Profissional responsável pela gestão dos 

perfis de redes sociais, lidando com a 

atualização e geração de conteúdo, 

agendamentos de posts e 

relacionamento com o público. Atuará 

ao longo de todo o projeto - 6 horas 

diárias  

Mês 4 
 R$    

1.200,00  
 R$      4.800,00  

4.6 

Banner   

Impressão de Banner em lona vinílica, 

de 1m², para a divulgação das açõesserá 

exposto no local ondee acontecerão as 

oficinas  

Unidade 12 
 R$         

39,80  
 R$          477,60  

TOTAL META 4           23.002,12  

VALOR TOTAL         149.999,76  
 

 

5.1 Previsão de Receitas 

 

 
PREVISÃO DE RECEITAS 

Nome Receitas 

 Emenda Parlamentar R$ 150.000,00 

 

Total R$ 149.999,76 
  

jak



 

 

 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

 
Eu,Luiz Claudio de Oliveira França, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob n°. 955.896.191-49 e RG sob n°. 1.699.713 
SSP/DF, na qualidade de presidente da Casa de Cultura Telar, CNPJ: 33.523.259/0001-76, 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. () 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 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. 
12. ( X  ) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais). 

 
 

Brasília, 30 deSetembro de 2022 
 

 
 

 

CPF: 955.896.191-49 



 

 

 

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, 30 de Setembro de 2022. 

 

 

 

 

 Casa de Cultura Telar 
 CPF: 955.896.191-49 
  



 

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, 30/09/2022 Luiz Cláudio de Oliveira França 

 

 

 
 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

 

Brasília-DF, / /2022 

 

 

 

 
ASSINATURA 


