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PLANO DE TRABALHO   
 

1 – DADOS CADASTRAIS 

1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:  

ASSOCIAÇÃO LUTA PELA VIDA  

1.2 – CNPJ:  

09.353.620/0001-89  

1.3 – ENDEREÇO: SHTN TRECHO 1, CONJUNTO 1B, 
BLOCO A, 1021, ASA NORTE  

1.4 – ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-
MAIL): alpvida2017@gmail.com 

1.5 – CIDADE: Brasília 

  

1.6 – UF: 
DF 

  

1.7 – CEP:  
70.800-200 

  

1.8 – DDD /FONE: (61) 9 8118-
0801 

1.13 – NOME DO RESPONSÁVEL: ROMULO SULZ 
GONSALVES JUNIOR 

1.14 – CPF: 352.268.891-00 

  

1.15 – CARTEIRA DE IDENTIDADE / 
ÓRGÃO EXPEDIDOR: 811186 – 
SSP/DF 

1.16 – 
CARGO: 
Presidente 

  

1.17 – PROFISSÃO: Advogado 

  

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 – TÍTULO DO PROJETO:   

Empreender Criativo 

2.2 – DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO 

 
O EMPREENDER CRIATIVO consiste em evento de capacitação itinerante destinado 
preferencialmente ao público empresarial e aos jovens a partir de 16 anos, possíveis novos 
empreendedores, da Região Administrativa do Gama e será realizado no período de 17 
dezembro de 2021 a 04 de fevereiro de 2022. 
 

2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO: 17/12/2021 TÉRMINO: 04/02/2022 

 

2.4– OBJETIVO GERAL  
 

Capacitar a comunidade do Gama-DF, que participar do evento, por meio de oficinas 

profissionalizantes com foco no despertar do público para o empreendedorismo e incentivar a 

abertura de MEI’s (Microempresas Individuais). As ações acontecerão no período de 17 de 

dezembro de 2021 à 04 de fevereiro de 2022. 
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2.5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar, por meio de oficina de informática com ênfase em redes sociais, 100 (cem) 

pessoas na Região Administrativa do Gama-DF; 

 Capacitar, por meio de oficina de fotografia, 100 (cem) pessoas na Região Administrativa 

do Gama-DF; 

 Capacitar, por meio de oficina de DJ (Disc Jockey), 25 (vinte e cinco) pessoas na Região 

Administrativa do Gama-DF; 

2.6 – PÚBLICO-ALVO: 

População da Região Administrativa do Gama-DF com idade a partir de 16 anos. 

De acordo com a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2018, 

realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), a população do Gama 

entre 16 e 29 anos, considerada jovem, compreende cerca de 27% da população da Região 

Administrativa, ou seja, aproximadamente 35.800 habitantes. Infere-se, portanto, que a referida 

RA possui alto índice de possíveis novos empresários e microempreendedores.  

2.7 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

A “economia criativa” termo criado por John Howkins, autor e pesquisador inglês, 

compreende qualquer atividade que esteja relacionada com os setores de consumo, cultura, 

mídias ou tecnologia, e já faz parte do que se entende como empreendedorismo criativo. 

 

A criatividade é a forma de usar a mente de maneira inovadora para a obtenção de novos 

modelos de negócios visando atender às novas necessidades da sociedade e constitui um 

diferencial do empreendedor criativo comparado ao empreendedor tradicional. 

 

O Microempreendedor Individual (MEI) é responsável por 57,4% dos negócios ativos do 

Brasil, além de representar 77,7% das empresas abertas no segundo quadrimestre desde ano, o 

que faz fomentar a formalização de novos negócios e reforça a importância dos pequenos 

negócios para o País. A inscrição no MEI (microempreendedor individual), modalidade de 

empresário individual com processo simplificado para abertura de empresas e regime especial de 

tributação, tem sido a opção para os pequenos empreendedores formalizarem seus negócios. No 

segundo quadrimestre de 2021, por exemplo, foram abertas 1.103.922 MEIs, o que revela um 
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significativo aumento de 26,1% se comparado ao segundo quadrimestre de 2020, consolidando-

se o total de 10.586.027 MEIs ativos no País. 

 

O Brasil está entre os grandes produtores mundiais de criatividade e movimenta mais de 

dois milhões de empresas brasileiras. Estima-se que o núcleo criativo gera um Produto Interno 

Bruto (PIB) equivalente a R$ 110 bilhões, ou 2,7% do total produzido no país. A cifra chega a R$ 

735 bilhões, se considerada a produção de toda a cadeia, equivalendo a 18% do PIB nacional, 

de acordo com estudos apresentados pelo Sebrae. Além de ser um protagonista na geração de 

renda, o empreendedorismo criativo é um dos grandes responsáveis, na atualidade, pela criação 

de novas oportunidades de emprego. 

 

A geração Z, entre 1995 e 2010, “nasceu” conectada à tecnologia e às mídias sociais. 

Logo, conhece muito bem o poder de comunicação das redes e como atingir pessoas por esses 

canais. Sendo assim, esses jovens tendem a recusar modelos tradicionais de trabalho. Por isso, 

é natural que se interessem pela ideia de criar sua própria empresa. 

 

O "empreendedorismo criativo" é um conceito que está cada vez mais tomando conta do 

mercado. Trata-se de uma fórmula que está baseada na busca da realização pessoal e na 

felicidade dos empreendedores, através dos seus trabalhos. Dessa forma, o Empreender Criativo, 

com os três cursos oferecidos, terá condições de aliar a satisfação pessoal, ou até um hobby 

anteriormente já existente, em uma fonte de renda; basta querer. 

 

Nesse viés, o avanço da tecnologia e a integração de câmeras de alta definição aos 

smartphones, com o curso adequado, poderá transformar em fotógrafo qualquer pessoa que 

possua um aparelho desses. Atualmente observa-se que as pessoas passam horas fotografando 

e editando suas fotos em aplicativos instalados em seus celulares, sem perceber que esse hobby 

pode transformar-se numa fonte de renda, e essa informação faz parte da consciência ingênua 

de todos eles. Nesse contexto, ao participar do curso de fotografia, por exemplo, o aluno terá a 

clara ideia de que um mero passatempo, poderá transformar-se em negócio, por meio da ativação 

do empreendedorismo criativo. 
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Da mesma forma o curso de DJ. É fato que muitas pessoas, em seu momento de lazer, 

aos finais de semana, frequentam eventos de “batalhas de rima”, e/ou de dança “breakdance”, 

hip hop, dentre outros, e o curso adequado poderá conduzir os alunos que usufruem desses 

eventos a passar a obter renda se divertindo. 

 

Do mesmo modo, o curso de informática com foco em redes sociais poderá proporcionar 

ganho financeiro às pessoas que passam boa parte do seu dia emergidos em redes sociais, mas 

sem imaginar que, segundo levantamento do Linkedin, as atividades de serviços criativos e 

gestão de mídias sociais são negócios que estão em alta em 2021. Assim, ao participar do curso 

de Informática com ênfase em Redes Sociais, esses alunos, poderão ter suas visões ampliadas 

para um novo horizonte empresarial. 

 

Portanto, o curso Empreender Criativo visa proporcionar aos participantes a capacitação e 

aprendizado de forma criativa, nos ramos propostos, fato esse que poderá significar um diferencial 

para esses novos empreendedores, com uma nova vida e um futuro melhor. 

 

O DF tem por volta de 300 mil desempregados, segundo a última pesquisa realizada em 

janeiro de 2021 pela Secretaria de Trabalho do Distrito Federal e pela CODEPLAN em parceria 

com a Fundação SEADE. 

 

Face à aludida estatística deveras alarmante, faz-se necessário promover a capacitação 

empresarial daqueles que realmente dela necessitam, já que essa providência poderá 

proporcionar maior facilidade de acesso ao mercado de trabalho, extremamente competitivo e 

qualificado a cada dia que passa.  

 

Cumpre por oportuno salientar que, de acordo com o último relatório da OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de 2016, as chances de emprego 

são melhores para os mais capacitados e qualificados, o que revela que a pretensão do projeto é 

atacar a causa e não o efeito do fenômeno desemprego, que vem assombrando a população do 

Distrito Federal. 
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Ambas as pesquisas mencionadas nos tópicos anteriores revelam, ainda, que a população 

mais atingida com o desemprego são os jovens em situação vulnerável, os negros e a população 

de baixa renda em geral. 

 

A cidade escolhida para receber o projeto foi Gama-DF por apresentar altos índices de 

violência. 

 

Em suma, projetos como o Empreender Criativo se afiguram ferramentas importantíssimas 

para proporcionar à população dessa RA novos horizontes, já que este se insere no contexto 

cultural, de fomento ao conhecimento e à cidadania de forma crítica e por meio de ações 

concretas que possam viabilizar mudanças sociais positivas e duradouras. 

 

Mecânica do Projeto 

 

No dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro o Diretor Geral do projeto iniciará as 

contratações visando à execução do projeto; ao mesmo tempo serão criadas as artes dos 

panfletos de divulgação para serem aprovados pela SDE até o dia 03 de janeiro de 2022. De 11 

de dezembro a 09 de janeiro de 2022 o Diretor Geral alinhará com os fornecedores o cronograma 

do evento. No dia 03 a 09 de janeiro de 2022 serão impressos 15.000 panfletos para serem 

entregues para equipe de mobilização no dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro será iniciado o 

trabalho da equipe de mobilização e divulgação que se encerrará no dia 16 do mesmo mês. A 

equipe de mobilização irá fazer a mobilização e a divulgação no centro da cidade e aos redores 

do Estádio Bezerrão. 

 

A montagem do evento será iniciada no dia 05 de janeiro onde serão montadas as 

estruturas de banheiro container, piso estruturado, octanorme e tendas; posteriormente serão 

instalados os computadores, as impressoras, mesas, cadeiras, acesso à internet e gerador, se 

encerrando a montagem dia 16 de janeiro.   

 

Os cursos terão 4 horas diárias e 40 horas de duração. Serão realizados de segunda a 

sexta-feira em 10 dias úteis consecutivos. As oficinas serão realizadas no endereço Área Especial 
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s/n - Gama, Brasília - DF, 72.045-610, na área externa da Administração Regional do Gama. O 

local será preparado com carteiras, computadores, material didático, cobertura e piso. 

 

Ao final das oficinas será realizado um evento que proporcionará aos que realizaram a 

oficina de DJ, a gravação de um dos seus hits, na solenidade de entrega de certificados, no último 

dia do curso (caso o aluno não possa comparecer os certificados ficarão disponíveis na sede da 

OSC para posterior busca). 

 

Atualmente tais ações não ocorrem com frequência e o custo dessa mesma ação em 

entidades privadas é extremamente elevado, o que impossibilita o acesso à maioria das pessoas 

com baixo poder aquisitivo. Dessa forma, o projeto mantém ainda o objetivo de inclusão social, 

possibilitando ao sujeito uma ação pedagógica de qualidade e totalmente gratuita. 

 

A seleção dos alunos será feita de forma democrática e impessoal com abertura de 

inscrições pela internet, através do site www.empreendercriativo.com, do dia 10 a 20 de janeiro e 

as matrículas posteriormente serão feitas presencialmente no local do evento, que contará com 

1 (um) Coordenador Geral de Produção, 1 (um) auxiliar administrativo, 1 (um) auxiliar de limpeza, 

1 (um) segurança no período diurno e 1 (um) segurança no período noturno. O preenchimento de 

vagas será feito por ordem de chegada para as inscrições. 

 

O Diretor Geral enviará para os meios de comunicação (redes sociais, blogs, jornais) as 

informações das inscrições do evento para divulgação, respeitando os seguintes critérios: (i) idade 

igual ou superior a 16 anos e (ii) comprovação de moradia na cidade comtemplada; 

 

As aulas serão iniciadas dia 24 de janeiro no período matutino de 8:15h a 12:15h, sendo 

três turmas (uma de informática com capacidade de 50 alunos, uma de fotografia com capacidade 

de 50 alunos e uma de DJ com capacidade de 25 alunos e no período vespertino das 14:00 às 

18:00, sendo duas turmas (uma de informática com capacidade de 50 alunos e uma de informática 

com capacidade de 50 alunos) e se encerarão dia 04 de fevereiro. 
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O Projeto disponibilizará 225 vagas sendo, 100 para o curso de informática, 100 para o 

curso de fotografia e 25 para o curso de DJ (Disc Jockey). Destes  

 

O objetivo principal do termo de fomento é auxiliar o Estado em áreas onde sua atuação 

necessita de complemento ou ajuda, e o projeto justifica o investimento de recursos públicos 

tendo em vista que esse tipo de atividade não ocorre com frequência suficiente para suprir a 

demanda reprimida da Região Administrativa contemplada. 

 
 
Critérios para Contratação de Pessoal: 
 

Será contratada empresa especializada, a fim de respaldar a OSC de encargos tributários 
e trabalhistas.  

 
Os currículos dos profissionais aptos serão encaminhados à OSC pela empresa contratada 

para avaliação prévia à contratação  
 
O profissional deverá possuir experiência ou graduação ou notório saber na área de 

atuação. 
 
A OSC contratará empresa especializada na contratação dos professores, que faz uma 

triagem dos professores apropriados para o projeto. 
 
Além disso transmite a segurança da entrega ao aluno, já que em caso de impedimento 

do profissional por qualquer motivo (doença, acidente dentre outros...) a empresa remaneje 
automaticamente outro profissional, sem prejuízo aos alunos do projeto. 

 
2.8 Metodologia 

 

Oficina de informática 

 
PLANO DE AULA 
TEMA: Oficina Informática 
 
OBJETIVOS 
 
GERAL 
 

Gerar capacitação básica em informática com conhecimentos de toda a ferramenta 

utilizada e como pode ser útil no dia a dia do aluno para 100 alunos. 
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ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar de forma rápida possibilidades de como utilizar uma grande ferramenta no 

mercado de trabalho. Dando condições técnicas, onde poderão alcançar resultados positivos 

com grande possibilidade de alavancar mais uma forma de se agregar nova fonte de renda 

pessoal. Ou até mesmo para uso pessoal e recreativo levando ao aluno uma nova visão de seu 

potencial agregando nisto novo desafio. 

 
CONTEÚDO 
 

PLANO DE CURSO - Informática em redes sociais 

Módulo Conteúdo Carga Horária Data 

Módulo 1 1.1   Conceito básico: o que é uma rede social? 4 (por dia) 24/jan 

Módulo 1 1.2   Redes Sociais x Mídias Sociais 4 (por dia) 25/jan 

Módulo 1 1.3   Tipos de Redes Sociais 4 (por dia) 26/jan 

Módulo 1 1.4 Marketing nas Redes Sociais 4 (por dia) 27/jan 

Módulo 1 1.5 Benefícios das Redes Sociais para as marcas 4 (por dia) 28/jan 

Módulo 1 1.6 Word iniciação 4 (por dia) 31/jan 

Módulo 1 1.7 Excel iniciação 4 (por dia) 01/fev 

Módulo 1 1.8 Power point iniciação 4 (por dia) 02/fev 

Módulo 1 1.9 Outlook iniciação 4 (por dia) 03/fev 

Módulo 1 
Encerramento com a conclusão das avaliações e posteriormente 
entrega dos diplomas. 

4 (por dia) 04/fev 

  40 (total)   

 
 
METODOLOGIA 
 

Ensino construtivista - A base do pensamento construtivista consiste em considerar que 

há uma construção do conhecimento e, que para que isso aconteça, a educação deverá criar 

métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar aprender a aprender. 

 
AVALIAÇÃO 
 

Por ser tratar de curso livre a avalição será contínua com a capacidade intelectual de 

cada aluno sendo aplicada uma prova no final do curso tendo sido satisfatório uma nota igual a 

50 ou superior. Podendo ser substituída por avaliação apenas no desenvolvimento dos 

conhecimentos de cada aluno. 
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Oficina de fotografia 

 

PLANO DE AULA 
TEMA: Oficina fotografia 
OBJETIVOS 
 
GERAL 
 

Gerar capacitação básica em fotografia com conhecimentos de toda a ferramenta utilizada 

e como pode ser útil no dia a dia do aluno para 100 alunos. 

 
ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar de forma rápida possibilidades de como utilizar uma grande ferramenta no 

mercado de trabalho. Dando condições técnicas, onde poderão alcançar resultados positivos 

com grande possibilidade de alavancar mais uma forma de se agregar nova fonte de renda 

pessoal. Ou até mesmo para uso pessoal e recreativo levando ao aluno uma nova visão de seu 

potencial agregando nisto novo desafio. 

 
CONTEÚDO 

 

PLANO DE CURSO - Capacitação na área de fotografia  

Conteúdo 
Carga 

Horária 
Data 

1.1   Conceito e história / Fotografia, Luz e Imagem 4 (por dia) 24/jan 

1.2   A fotografia no mundo e no Brasil / Fotojornalismo 4 (por dia) 25/jan 

1.3   Fotografia de casamento e Formatura 4 (por dia) 26/jan 

1.4 A revelação, a técnica e o filme fotográfico. / A revelação fotográfica 4 (por dia) 27/jan 

1.5 A técnica fotográfica: conceitos básicos / O filme 4 (por dia) 28/jan 
1.6 Fotografia digital, o fotógrafo e o tratamento de imagem / Fotos em 
redes sociais 

4 (por dia) 31/jan 

1.7 As três etapas da fotografia digital / Do preto e branco à cor 4 (por dia) 01/fev 

1.8 Fotógrafo: o mercado de trabalho – case – paparazzo / Tratamento 
de imagem: Photoshop CS5 – básico. 

4 (por dia) 02/fev 

1.9 Visualização de valores de cor em uma imagem / Uso do painel 
Informações e Níveis para neutralizar o tom de uma imagem 

4 (por dia) 03/fev 

Encerramento com a conclusão das avaliações e posteriormente 
entrega dos diplomas. 

4 (por dia) 04/fev 

  40 (total)   

 

METODOLOGIA 
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Ensino construtivista - A base do pensamento construtivista consiste em considerar que 

há uma construção do conhecimento e, que para que isso aconteça, a educação deverá criar 

métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar aprender a aprender. 

AVALIAÇÃO 
 

Por ser tratar de curso livre a avalição será contínua com a capacidade intelectual de 

cada aluno sendo aplicada uma prova no final do curso tendo sido satisfatório uma nota igual a 

50 ou superior. Podendo ser substituída por avaliação apenas no desenvolvimento dos 

conhecimentos de cada aluno. 

 

Oficina DJ 

 
PLANO DE AULA 
TEMA: Oficina DJ 
 
OBJETIVOS 
 
GERAL 
 

Gerar capacitação básica em DJ com conhecimentos de toda a ferramenta utilizada e como 

pode ser útil no dia a dia do aluno para 25 alunos. 

 

ESPECÍFICOS 
 

Demonstrar de forma rápida possibilidades de como utilizar uma grande ferramenta no 

mercado de trabalho. Dando condições técnicas, onde poderão alcançar resultados positivos com 

grande possibilidade de alavancar mais uma forma de se agregar nova fonte de renda pessoal. 

Ou até mesmo para uso pessoal e recreativo levando ao aluno uma nova visão de seu potencial 

agregando nisto novo desafio. 

 
CONTEÚDO 
 

PLANO DE CURSO - DJ 

Conteúdo 
Carga 

Horária 
Data 

1.1   Apresentação / Construção da Bateria 4 (por dia) 24/jan 

1.2   Estrutura de Música Eletrônica / Construção do Bassline 4 (por dia) 25/jan 

1.3   Conceitos Básicos de Síntese Sonora 4 (por dia) 26/jan 
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1.4 Construindo a Melodia 4 (por dia) 27/jan 

1.5 Tecnologia MIDI 4 (por dia) 28/jan 

1.6 Organização do Processo Criativo e Percepção Musical  4 (por dia) 31/jan 

1.7 Efeitos 4 (por dia) 01/fev 

1.8 Organizando sua Música na tela de Arranjo 4 (por dia) 02/fev 

1.9 Mixagem e Equalização Básica 4 (por dia) 03/fev 

Encerramento com a conclusão das avaliações e posteriormente 
entrega dos diplomas. 

4 (por dia) 04/fev 

  40 (total)   

 
 
METODOLOGIA 
 

Ensino construtivista - A base do pensamento construtivista consiste em considerar que 

há uma construção do conhecimento e, que para que isso aconteça, a educação deverá criar 

métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar aprender a aprender. 

 
AVALIAÇÃO 
 

Por ser tratar de curso livre a avalição será contínua com a capacidade intelectual de 

cada aluno sendo aplicada uma prova no final do curso tendo sido satisfatório uma nota igual a 

50 ou superior. Podendo ser substituída por avaliação apenas no desenvolvimento dos 

conhecimentos de cada aluno. 

2.9 – METAS: 

Nº DA META 
ETAPA / 

FASE 
DESCRIÇÃO 

INDICADOR 

FÍSICO 
DURAÇÃO 

Unidade 
Quantida

de 

Início 

mm/aa 

Término 

mm/aa 

01 Meta 1 - Pré-produção 

 1.1 Inscrição online através do 

site 

www.empreendercriativo.c

UN 100 10/01 20/01 
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om de 100 pessoas na 

oficina de infomática. 

 1.2 Inscrição online através do 

site 

www.empreendercriativo.c

om de 100 pessoas na 

oficina de fotografia. 

UN 100 10/01 20/01 

 1.3 Inscrição online através do 

site 

www.empreendercriativo.c

om de 25 pessoas na 

oficina de DJ. 

UN 25 10/01 20/01 

 1.4 Distribuição de panfletos 

para mobilização e 

divulgação dos cursos 

UN 15000 10/01 16/01 

02 Meta 2 - Produção 

 2.1 Capacitação de 80 

pessoas na oficina de 

infomática. 

UN 80 24/01 04/02 

 2.2 Capacitação de 80 

pessoas na oficina de 

fotografia. 

UN 80 24/01 04/02 

 2.3 Capacitação de 25 

pessoas na oficina de DJ. 
UN 25 24/01 04/02 

03 Meta 3 – Pós - Produção 

 3.1 Pesquisa de Satisfação 

dos participantes. (Uma 

para cada oficina.) 

UN 3 24/01 04/02 
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    2.10 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 

ETAPAS/FASES VALOR 

MÊS 

Dezembro          
 
 

Etapa 1 - Pré-
produção/  

R$ 
60.222,43 

R$ 60.222,43           

Etapa 2 - 
Produção 

R$ 
13.024,50 

R$ 13.024,50           

Etapa 3 - 
Locação de 
Equipamentos / 
Veículos/ 
Imóveis 

R$ 
346.244,20 

R$ 
346.244,20 

          

 
    2.11 – RESULTADOS ESPERADOS:  

PRODUTO QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS  

3 Cursos 225 

 

3 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

   3.1– MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

   3.2 – INDICADORES DE RESULTADOS:  
 
INDICADORES DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO  

METAS / ETAPAS INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

INDICADORES E MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

Meta 1 – Elaboração e 

Planejamento da ação. 

Elaboração do conteúdo e 

ajustes necessários 

Material virtual salvo e 

apresentado. 

Meta 2 – Realização e 

Execução 

Etapa 2.1 - Contratação de 

Serviços 

Etapa 2.2 – Serviços Gerais 

 

Montagem da estrutura do 

evento conforme projeto; 

Locação de equipamentos; 

Realização das atividades da 

programação; 

Registro fotográfico; 

Chamada de alunos 

presentes; 

Projeto Final; 
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Meta 03 - Pós-produção  

Etapa 3.1: Administrativo 

 

Prestação de contas; Confecção de relatórios e de 

registros fotográficos; 

Levantamento da clipagem 

do evento; 

Prestação de contas final. 

 

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:  

4.1 – NATUREZA DA DESPESA 
4.3 – VALOR (R$) 

Concedente Proponente TOTAL 

 Emenda Parlamentar do Deputado 
Eduardo Pedrosa natureza 335041, 
fonte 100 e esfera 1. 

R$ 
419.491,13 

 
R$ 
419.491,13 

     4.4 – TOTAL GERAL 
R$ 
419.491,13 

R$ 
419.491,13 

R$ 
419.491,13 

4.1 – NATUREZA DA DESPEZA: Emenda parlamentar e contrapartida 
4.2 – VALOR DAS DESPESAS: R$ 419.491,13 (quatrocentos e dezenove mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos) 
4.3 – TOTAL GERAL: R$ 419.491,13 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e 
noventa e um reais e treze centavos) 

 
 

5 – ORÇAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO 

 

Planilha Termo de Fomento (parcela única dezembro de 2021) 

Item Descrição 
Financiado 

por: 

Unidade 
de 

Medida 
Qtde 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas] 

1.1 

Aula de capacitação na área 
de fotografia - Empresa 
contratada e responsável por 
qualquer encargo tributário e 
trabalhista. (80h de serviço) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Hora/aula 80 
 R$       

120,00  
R$ 9.600,00 

1.2 
Aula de introdução em 
informática- Empresa 
contratada e responsável por 

Emenda 
Parlamentar - 

Hora/aula 80 
 R$       

120,00  
R$ 9.600,00 
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qualquer encargo tributário e 
trabalhista. (80h de serviço) 

Recursos 
Públicos 

1.3 

Aula de capacitação na área 
musical (DJ) - Empresa 
contratada e responsável por 
qualquer encargo tributário e 
trabalhista. (40h de serviço) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Hora/aula 40 
 R$         

61,25  
R$ 2.450,00 

1.4 

Equipe de mobilização - Serão 
5 (cinco) profissionais 
responsáveis por divulgar e 
informar durante 7 (sete) dias 
a população sobre o 
EMPREENDER CRIATIVO. 
Empresa contratada e 
responsável por qualquer 
encargo trabalhista. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 35 
 R$       

150,00  
R$ 5.250,00 

1.5 
Diretor Geral - Responsável 
por toda execução do projeto. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 7 
 R$    

2.539,64  
R$ 

17.777,48 

1.6 

Coordenador Geral De 
Produção - Prestação de 
serviço de profissional 
qualificado, com experiência 
em eventos, para atuar como 
responsável por todas as 
partes organizacionais e 
administrativas, e por todas as 
etapas relacionadas ao 
evento, passando pela 
montagem e execução do 
evento. Deve ter 
conhecimento sobre 
infraestrutura de eventos de 
pequeno e médio porte, sobre 
estruturas necessárias, sobre 
organização de fornecedores, 
funcionários e voluntários; 
sobre elaboração e controle 
de cronogramas; quadro de 
equipes de apoios, de técnicos 
e artísticos; monitoramento 
de todas as atividades 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$       

300,00  
R$ 4.500,00 
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envolvidas na pré-produção e 
produção e pós-produção. 
Diária de 08 horas. (É 
necessários 1 (um) 
coordenador durante 15 
(quinze) dias totalizando 15 
(quinze) diárias) 

1.7 

Auxiliar administrativo - 
Necessário 1 (um) auxiliar 
para o primeiro atendimento 
ao público e triagem.  
Empresa contratada e 
responsável por qualquer 
encargo trabalhista.  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$       

158,33  
R$ 2.374,95 

1.8 

Auxiliar de Limpeza - serviços 
com profissionais 
treinados,capacitados e 
uniformizados para execução 
dos serviços de limpeza e 
conservação, com honorários 
compatíveis com o piso 
sindical da categoria, 
incluindo todo o material e 
equipamentos necessários. 
Diária de 08 (oito) horas. 
(necessário 1 (um) auxiliar de 
limpeza) Empresa contratada 
e responsável por qualquer 
encargo tributário e 
trabalhista.  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$       

110,00  
R$ 1.650,00 

1.9 

Segurança (necessário para 
vigilância do material e 
estrutura e ajuda no controle 
dos alunos durante o evento) 
(necessário 1 (um) segurança 
para o período diurno e 1 
(um) segurança para o 
período noturno) Período: 
10/01 a 04/02 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 52 
 R$       

135,00  
R$ 7.020,00 

  
R$ 

60.222,43 

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplificativas] 
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2.1 

Apostila (Formato: A4 (21,0 x 
29,7 cm), Cores: 1x1 (p/b), 
Papel: AP 90g, Acabamento: 
Acetato Transparente Liso, 
Espiral) (material 
complementar de estudo) 
Sendo 1 (uma) por aluno. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Unidade 225 
 R$         

36,22  
R$ 8.149,50 

2.2 

Panfletos couche 120g, 4/4 
cores, tamanho meio oficio - 
Necessários 15.000 panfletos 
para divulgação do projeto. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Unidade 15000 
 R$           

0,25  
R$ 3.750,00 

2.3 
Certificado de conclusão do 
curso - Sendo 1 (um) por 
aluno. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Unidade 225 
 R$           

5,00  
R$ 1.125,00 

  
R$ 

13.024,50 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são 
exemplificativas] 

3.1 

Locação de Banheiro 
Container - medidas de 6,00m 
de comprimento por 2,44m de 
largura por 2,80m de altura 
todo em estrutura metálica, 
chassi em perfis viga U" 
laminado aço ASTM36 de 150 
#1/8 usisac, 
pilares/montantes em 
metalon 60x60#14, quatro 
alça de içamento em ferro 3/4 
aço 1.020, piso com chapa Lisa 
usisac de 1/8 com pintura 
epóxi, teto em chapa Lisa #14, 
canaleta/calha com dois 
drenos de 40mm, Janela 
modelo basculante de 
0.80x0.50,  Paredes e Teto em 
painéis térmico acústico EPS 
de 50mm com pintura 
eletrostática cor branco, em 
cada módulo de container 
tem 06 (seis) divisórias/box 
com porta individual, 
fechadura marca Pado, vaso 
sanitário modelo caixa 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$    

1.200,00  
R$ 

18.000,00 
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acoplada marca Celite, 
registro Esfera sendo um para 
cada vaso para melhor 
manutenção individual, porta 
papel higiênico, suspense de 
sabonete líquido, quadro de 
distribuição para até 4 
disjuntor, tomada dupla 2p+T, 
luminária de LED de 50w, 
chicote de alimentação com 
cabo PP de 2' 1 1/2 
(necessário para os alunos 
terem banheiros durante a 
aula) 

3.2 

Locação de Computador 
(alunos) - Sendo necessário 50 
(cinquenta) para os alunos, 01 
(um) para o Professor durante 
10 (dez) dias e 02 (dois) para a 
Coordenação durante 15 
(quinze) dias totalizando 540 
diárias (Computador Movva 
Intel Dual Core J1800, 4GB, 
HD 500GB,Linux- 
MVLIJ18005004 ou 
similar/superior) (necessário 
para o curso de informática) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 540 
 R$         

85,77  
R$ 

46.315,80 

3.3 

Locação de Impressora 
Laserjet P&B (impressora HP 
Laser 107A, Laser, Mono, 
110V - 4ZB77A#696 ou 
similar/superior) (necessário 
para scanner e impressão de 
documentos dos cursos) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$       

150,00  
R$ 2.250,00 

3.4 
Acesso à INTERNET. Modem 
com rede wifi. (necessário 
para o curso) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$         

30,00  
R$ 450,00 

3.5 

Locação de Piso Tipo 
Estruturado - Necessário 300 
m² (trezentos) de piso 
estruturado durante 15 
(quinze) dias totalizando 4.500 
m² (quatro mil e quinhentos). 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

M² / Diária 4500 
 R$         

13,00  
R$ 

58.500,00 
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(estrutura necessária para 
caso ocorra chuva não 
atrapalhe os alunos, sem ele 
em caso de chuva a água 
entra na "sala" de aula) 

3.6 

Locação de cadeiras - São 
necessárias 75 (setenta e 
cinco) cadeiras universitárias 
sem estofamento, durante 10 
(dez) dias totalizando 750 
(setecentos e cinquenta) 
diárias. (50 (cinquenta) para o 
curso de fotografia e 25 (vinte 
e cinco) para o curso de DJ) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 750 
 R$           

5,92  
R$ 4.440,00 

3.7 

Locação de Mesa para 
Computador - São necessárias 
50 (cinquenta) mesas de 
madeira para CPU ou 
notebook, durante 10 (dez) 
dias totalizando 500 
(quinhentas) diárias. (Sendo 
necessárias 50 (cinquenta) 
para o curso de informática) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 500 
 R$         

19,00  
R$ 9.500,00 

3.8 

Locação de cadeira - São 
necessárias 50 (cinquenta) 
cadeiras de escritório simples 
sem estofamento, durante 10 
(dez) dias totalizando 500 
(quinhentas) diárias. (Sendo 
50 (cinquenta) para o curso 
de informática) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 500 
 R$         

10,30  
R$ 5.150,00 

3.9 

Locação de Grupo gerador 
singular de 180 kva - 
Necessário 01 (um) gerador 
para fornecimento de energia 
para o curso durante 15 
(quinze) dias 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 15 
 R$    

1.100,00  
R$ 

16.500,00 

3.10 

Locação de Octanorme - 
Necessário 299 m² (duzentos 
e noventa e nove) de 
octanorme durante 15 
(quinze) dias totalizando 4.455 
m² (quatro mil, quatrocentos 
e oitenta e cinco metros 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

M² / Diária 4485 
 R$         

35,00  
R$ 

156.975,00 
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quadrados). Placas TS brancas, 
com perfis em alumínio, 
lâmpadas spot lights de 100 
W, na razão de uma para cada 
três metros quadrados de 
estande, um ponto de 
iluminação de bivolt, disjuntor 
protetor de circuito. 
(estrutura necessária para 
montagem da sala de aula) 

3.11 

Locação de Tenda com calha 
(10x10) - Necessário 4 
(quatro) tendas durante 15 
(quinze) dias totalizando 60 
(sessenta) diárias. (Estrutura 
necessária para cobertura da 
sala de aula) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 60 
 R$       

469,39  
R$ 

28.163,40 

  
R$ 

346.244,20 

SUBTOTAL 
R$ 

419.491,13 
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7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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Repasse em única parcela em dezembro de 2021 R$ 419.491,13 

 
 
 

  8 – DECLARAÇÃO 

 
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico que: 
 
a) A associação preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário 

de convênio com o Distrito Federal, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

vigente. 

b) A associação informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para 

viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo. 

c) A associação irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à 

consecução do objeto do convênio. 

d) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta específica aberta 

somente para fins de convênio. 

e) A associação possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, 

estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Fundação 

José Augusto não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional. 

f) A associação não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público 

estadual ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, presidentes, secretários ou outros cargos da alta 

administração do poder público Distrital (Art.39, III da Lei 13.019) 

g) Declaro que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações 

previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 

32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de administrador, 

dirigente ou associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja 

cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o segundo grau, de agente público  

h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Associação de Educação, Cultura 

e Economia Criativa não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados 

Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito 

i) A entidade não possui nenhum impedimento legal para celebrar o presente Termo de 

Fomento, conforme artigo 39 da Lei nº. 13.019/2014. 

j) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, da Lei 

13.019/2014. 

k) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de 

documentos apresentados (cópias de certidões, de RG, CPF, contrato social, comprovantes 

de residência e outros) e que os apresentará à SDE quando solicitado e antes da assinatura 

da Parceira/Convênio, para fins de conferência. 
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l) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 

13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e 

não incorrendo em nenhuma das vedações legais. 

 
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho. 
           

 

 

7 – APROVAÇÃO PARA O PLANO DE TRABALHO 

 
 

Brasília, 06 de dezembro de 2021 
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