ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA
PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC
Razão Social: AMOPLAM - Associação dos Moradores de Planaltina-DF
Endereço Completo: Av independência Ed Plaza shopping Quadra 1, Bloco C, sala 8 Térreo.
CNPJ: 26.503.193-0001-97
Município: Planaltina

UF: DF

CEP: 73.330-000

Site, Blog, Outros: amoplam@hotmail.com
Nome do Representante Legal: João de Jesus Soares da Silva
Cargo: Presidente
RG: 1510025

Órgão Expedidor: SSP/DF

Telefone Fixo: (61) 3288-3665

CPF: 242.632.143-15

Telefone Celular: (61) 98457-4533

E-Mail do Representante Legal: amoplam@hotmail.com
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Renato Francisco Parente
Função na parceria: Produção
RG: 1997279

Órgão Expedidor: SSP-DF

Telefone Fixo:

CPF: 926947561-15

Telefone Celular: 061 – 995610887

E-Mail do Responsável:renato.telles.10@gmail.com
OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)
Razão Social:
Endereço Completo:
CNPJ:
Município:

UF:

CEP:

Site, Blog, Outros:
Nome do Representante Legal:
Cargo:
RG:

Órgão Expedidor:

Telefone Fixo:
E-Mail do Representante Legal:
Objeto da Atuação em Rede:

CPF:

Telefone Celular:

ANEXOS

[ ] Termo de Atuação em Rede
[ ] Portfólio da OSC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO: Encontro Cultural Gospel
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 30 de novembro de 2019

TÉRMINO: 30 de dezembro de 2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Realização do Encontro Cultural Gospel em 30 de novembro de 2019 com início às
9h com uma feira de artesanato, show gospel e palestra com termino às 17h. O Encontro Cultural Gospel
encerrara as 17:00h no foyer do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Será uma programação
diversificada e envolvente oferecendo entretenimento a toda a família. Toda a população do DF e entorno será
convidada a participarem. Evento totalmente gratuito.
JUSTIFICATIVA: O Encontro Cultural Gospel é um evento em comemoração ao dia do evangélico,
comemorado há 23 anos no Distrito Federal, o dia do evangélico - 30 de novembro, foi instituído pelas Leis
Distritais 893, 27 de julho de 1995 e 963, de 18 de dezembro de 1995. A câmara dos deputados aprovou ainda
a Lei Federal 12.328/10, cujo o objetivo é exclusivamente destacar este dia como data comemorativa nacional.
É um evento de grandes proporções, que conta com toda comunidade e pessoas que não possuem vinculação
religiosa, público em geral, é um evento de cunho SOCIAL e CULTURAL, voltado para a família, e ordeiro, de
grande importância para a capital que hoje se torna possível dizer que ele influencia não somente aqueles que
professam uma fé de natureza cristã, como também, transpôs os muros eclesiásticos ao ser assimilado.
Desde os primórdios, a música faz parte do dia-a-dia das comunidades, se manifestando de diferentes
maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais diversas. O mais interessante é que a música foi criada e
tem o poder de emocionar as pessoas em vários aspectos e marcar momentos de nossas vidas.
O Encontro Cultural Gospel será um espaço cultural com diversas atrações a ações para todas as idades com
apresentações de artistas nacionais e reconhecimento internacional como o palestrante Lúcio Barreto Junior,
com quase 30 anos de experiência no trabalho de liderança com adolescentes e jovens, é escritor e
conferencista internacional, mestre em teologia, hoje é seguido por mais de 1,6 milhões de seguidores e a
cantora Lillyan Duarte e banda, é um grupo brasiliense de música gospel contemporânea formada em 2005, e
em 14 anos vem fazendo shows em todo o Brasil. Este ano em sua nova turnê, Lillyan Duarte e banda tocou no
Aniversário de Brasília 2019, Marcha para Jesus 2019, Cruzada Evangelística 2019 dentre outros estados,
originou com a união de grandes músicos no segmento gospel.
Ressaltamos que o evento além de possuir um cunho social possui diversos pertencimentos culturais e não
podemos deixar de reconhecer e frisar o seu fortalecimento cultural nacional e local e o intercambio através da
realização das apresentações musicais gospel. O estilo gospel se caracteriza por uma harmonia simples, pelo
gênero folclórico e pela intensa influência do blue. Inicialmente restrita aos negros, gospel é popular entre
pessoas do mundo todo, independentemente de etnia ou classe social. O estilo também está ganhando
diversas vertentes e apostando alto no diálogo com o funk, rap, reggae, e até mesmo com a música eletrônica.
Além das apresentações artísticas teremos um espaço destinado para artesanatos garantindo o fortalecimento
econômico, cultural, divulgação e comercialização dos produtos o que garantirá a inclusão social destes

artesãos locais. A intenção do projeto é agregar as pessoas que trabalham com artesanato na comunidade,
para que possam adquirir cada vez mais força visando a expansão e comercialização dos seus produtos com o
objetivo de promover o desenvolvimento da produção artesanal visando a geração de trabalho e renda além de
proporcionar um encontro entre eles. Será no foyer do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para
exporem e comercializarem suas mercadorias;
Servindo como uma instância de socialização e reafirmação dos valores cristãos e da cultura gospel. A
realização do Encontro Cultural Gospel traz inúmeros benefícios para a localidade e região favorecendo o
desenvolvimento econômico, atraindo participantes e turistas, o que movimenta a cidade e o setor de serviços
e vendas. Servindo ainda, para o entretenimento familiar e promoção cultural. Não podemos deixar de frisar o
fortalecimento cultural nacional e local e o intercambio através da realização das apresentações musicais
gospel e a feira de artesanato.
O evento será totalmente gratuito aberto a toda à sociedade de todas as idades, raças, classe social e cultura.
Será convidada toda a população do DF e região para o Encontro Cultural Gospel marcada por louvores, show
musical e palestras garantindo a laicidade e o direito, liberdade e a igualdade mantendo a democracia e os
direito individuais e coletivos.
O local do evento possui total acessibilidade a todos os portadores de deficiência (PNE,PPD,PCD)
DETALHAMENTO DAS AÇÕES:
1-Contratação da equipe e divulgação do projeto e mobilização da comunidade local e região:
 Contratação da equipe inicial de coordenação, produção e assistente,
 Seleção dos artistas musicais;
 Contratação dos prestadores de serviço;
 Divulgação do evento.
2- Realização do Encontro Cultural Gospel;


Montagem e desmontagem da feira de artesanato, buffet;



Realização de evento.

3-Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta;


Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço:



Elaboração de Relatórios Financeiros e Cumprimento do Objeto:



Prestação de Conta.
Serão realizadas algumas ações dentro da realização do evento Encontro Cultural Gospel:
1- Shows de música gospel através de bandas locais e artistas convidados de renome nacional e
internacional para participar do evento;
2- Uma feira de artesãos locais instalada no foyer do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
3- Será feito uma mobilização através de anúncios no decorrer do evento da importância de manter o
ambiente limpo como encontrado sem sujar e além da conscientização terá uma equipe que ficará
responsável para colher os materiais que forem descartados no local.
Programação

Horário
9h
9h

Local
Foyer do Plenário da Câmara Legislativa
Plenário da CLDF · Câmara Legislativa do DF

9h30
10h
11h
17h

Foyer do Plenário da Câmara Legislativa
Plenário da CLDF · Câmara Legislativa do DF
Plenário da CLDF · Câmara Legislativa do DF
Foyer do Plenário da Câmara Legislativa

Atração Cultural
Abertura da Feira de Artesanato
Abertura Oficial do Encontro com
convidados
Buffet – Aberto a todos
Lucinho Barreto
Lilian Duarte
Encerramento das atividades

OBJETIVOS E METAS:
Objetivo Geral: Realização do Encontro Cultural Gospel em 30 de novembro de 2019 na Câmara Legislativa
do Distrito Federal com abertura da feira de artesanato, abertura solene com apresentações musicais gospel
locais e nacionais com artista de reconhecimento internacional, louvores e palestras, proporcionando a
participação e inclusão de toda a população do DF e entorno evangélica e não evangélica de todas as idades.
Objetivos Específicos:
 Divulgar o evangelho no Distrito Federal;
 Convocar todo povo não cristão para participar do evento
 Despertar no cidadão não evangélico a verdadeira cultura cristã;
 Envolver a todos em um só pensamento espiritual com Deus;
 Ajudar as pessoas a encontrar uma saída para suas angústias;
 Inclusão Social;
 Reconhecimento Oficial;
 Promover a Cultura Gospel e fortalecimentos dos artistas locais.
 Estabelecer um marco na realização de eventos desta natureza, para alavancar a consciência dos gestores
públicos em relação a respeito da importância da música gospel e reconhecimento como produto cultural.
 Difundir o trabalho de artistas artesão locais dando a oportunidade de mostrar para a cidade o seu
potencial criativo;
 Fortalecimento do Turismo local, com a promoção das belezas arquitetônicas dos monumentos do centro
de Brasília.
Meta: Realização de um evento para toda a população do DF e entorno proporcionando lazer e entretenimento
a toda família desde a criança à terceira idade através de louvores e shows gospel mostrando o valor e a
importância do amor para a vida social, cultural e espiritual do homem.
PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Toda população sem restrição de idade do Distrito Federal e entorno e
estados independente de raça, credo, cor, sexo ou religião e idade com previsão de 1000 pessoas.
CONTRAPARTIDA:
[ X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

CRONOGRAMA EXECUTIVO
AÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

Contratação da equipe de Produção.

29/11/2019

30/11/2019

Realização do Encontro de Cultura Gospel

30/11/2019

30/11/2019

Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta.

01/12/2019

30/12/2019

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]
AÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

Realização de Shows Gospel com artistas locais e nacionais com
reconhecimento internacional.

30/11/2019

30/11/2019

Feira de Artesanato Criativos com pequenos artesões locais no Foyer do
Plenário da Câmara Legislativa juntamente com o Shows e a Palestra.

30/11/2019

30/11/2019

Durante o Encontro Cultural Gospel será realizada falas de
conscientização da importância de não jogar lixo no chão e
preservação do ambiente limpo. Também terá uma equipe no decorrer
do evento recolhendo os lixos que acontecer de serem descartados no
chão com o objetivo de conscientizar e mobilizar para se juntarem na
ação.

30/11/2019

30/11/2019

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
R$ 37.529,16

Repasse somente de uma parcela em novembro de 2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ite
m

Descrição

Memória de Cálculo
Unidade
de
Media

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

Meta 1 - Pré-produção / Produção

1.1

1.2

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Profissional responsavel pela elaboração dos contratos,
solicitação e verificação dos documentos financeiros,
pagamentos, elaboração dos relatórios financeiros e
organização dos documentos que executará o trabalho no
período de 29/11 a 20/12

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Profissional responsável pela
organização de todas as demandas do evento. Faz as
diversas cotações, elabora, acompanha e cobra o
cronograma de atividades de cada área, acompanha as
reuniões de coordenação para desenvolver as atas e dar
andamento nos encaminhamentos definidos em reunião.
Organiza as necessidades de produção, faz o
direcionamento da desmontagem do evento, definindo para
onde vai cada uma das coisas e controla os fretes na pré-

semana

2

Semana

2

R$ 1.400,00 R$ 2.800,00

R$ 1.699,58 R$ 3.399,16

produção, produção e pós-produção.
Cálculo Feito
=2000,00:7 dias :8 horas o dia =R$35,71. Execução do
trabalho no período de 29/11 a 13/12

1.3

1.4

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO - Profissional responsável por
todas as partes organizacionais, acompanhar ao evento,
desde o planejamento à prestação de contas, passando pela
montagem e execução do evento. Deve ter conhecimento
sobre infraestrutura de eventos de pequeno, médio e grande
portes, sobre estruturas ecessárias, sobre organização de
fornecedores, funcionários e voluntários; sobre elaboração e
controle de cronogramas; dinâmica de trabalho em
bastidores; quadro de equipes de apoios, de técnicos e
artísticas; monitoramento de todas as atividades envolvidas
na pré e produção, produção e pós produção que executará
seu trabalho no período de 29/11 a 06/12
DIREÇÃO ARTÍSTICA: Desenvolvimento de conceitos para
o evento, associando este às atrações e convidados.
Analisar, aprovar, coordenar, acompanhar, controlar e
executar a programação final, no período e apresentar
relatorio para prestação de contas 29/11 a 05/12

Semana

2

R$ 1.820,00 R$ 1.820,00

Semana

1

R$ 900,00

R$ 900,00

SUB-TOTAL R$ 8.919,16

Meta 2 - Contratações Artísticas e pagamento de Premiaçao
2.1
2.2

tração Cultura projeção nacional - (Palestrante)
Atração Cultura projeção nacional - Lilian Durte

Cachê
Cachê

1
1

R$ 8.250,00

R$ 8.250,00

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

SUB-TOTAL R$ 20.250,00

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos

3.1

Fornecimento de brunch (por pessoa), Será servido no foyer
no auditorio da camara legislativa, o espaço comporta 1000
pessoas, servido na abertura solene as 9h, para todos os
convidados e comunidade em geral - Cardápio mínimo: 10
variedades entre salgados, bolos, doces, pratos quentes e
frios, folhados, etc. Bebidas: café, chá, chocolate quente,
água com e sem gás, dois tipos de sucos naturais, dois tipos
de refrigerante. Uma hora e meia de duração. Com todos os
materiais necessários (pratos, copos, taças, talheres,
bandejas, guardanapos, rechauds e pessoal necessário.)

Unidade

440

R$ 19,00

R$ 8.360,00

SUB-TOTAL R$ 8.360,00
TOTAL GERAL R$ 37.529,16

ANEXOS
[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO
[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
[ ] OUTROS. Especificar: __________________

