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                                                              ANEXO II 

 

PLANO DE TRABALHO 
Termo de Fomento ou Termo de Colaboração 

(Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22 - Lei Municipal nº 3.083/2017) 

(Versão Fev.19) 

ATENÇÃO: (Plano de Trabalho para as parcerias que envolvam a transferência de recursos financeiros) 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: nome do órgão/entidade interessada na parceria. 

CNPJ: número de inscrição do órgão/entidade no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

Endereço: endereço completo do órgão/entidade proponente (rua, número, bairro, etc.) 

E-mail: endereço de e-mail do órgão/entidade proponente. 

Cidade: nome da cidade onde esteja situado o órgão/entidade proponente. 

UF: sigla da unidade da federação a qual pertença à cidade indicada. 

CEP: código do endereçamento postal da cidade mencionada. 

DDD/Telefone: código DDD e número do telefone do órgão/entidade proponente. 

Nome do Responsável: nome do responsável legal pelo órgão/entidade. 

CPF: número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 

RG/Órgão Emissor: número de inscrição no Registro Geral de Identificação (RG) do responsável legal e o órgão 

emissor. 

Endereço: endereço completo do responsável (rua, número, bairro, etc). 

Cargo/Função: cargo ou função do responsável legal do órgão/entidade proponente. 

E-mail: endereço de e-mail do responsável legal. 

Dados da Instituição Financeira Pública: Banco: código e nome do banco (público) ao qual esteja vinculada a 

conta-corrente para o repasse de recursos da parceria. Agência: código da agência do banco. 

Conta Corrente: número da conta-corrente específica e exclusiva para a parceria do órgão/entidade 

proponente (Item não obrigatório na fase de apresentação da proposta! Devendo ser apresentada na fase de 

celebração da parceria). 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE  

(Já preenchido – Não alterar) 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO 

Título do Projeto: título do projeto/atividade/ação ou evento a ser executado. Exemplos:  

a) Serviço de Proteção de Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo Institucional; 

b) Transporte de estudantes; 

c) Promoção e incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar. 
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Identificação do Objeto: Descrever, conforme descrição na Lei específica e/ou Lei Orçamentária Anual. 

Exemplos:  

a) Execução do Serviço de Proteção de Acolhimento Institucional para (crianças até xx, adolescentes até xx 

idade, idosos...) na modalidade Abrigo Institucional; 

b) Apoio ao transporte universitário fora do domicílio (oferta de 2 ônibus: Unaí-Paracatu); 

c) Aquisição de equipamentos e materiais de consumo (distribuidor de adubos e fertilizantes), com vistas a 

melhorar a prestação de serviços aos associados da entidade. 

Obs.: Complementar a descrição do objeto, com informações sucintas, específicas e realmente importantes. Por 

exemplo: em se tratando de Emenda parlamentar, fazer constar o seus respectivo número). 

Público Alvo: indicar o público  que será beneficiado pela parceria. Ex.: Crianças, adolescentes, famílias etc. 

Meta de atendimento: quantificar o público alvo que se pretende atender, levando em consideração a 

capacidade da OSC. Ex.: 20 crianças; 2 ônibus; 50 atendimentos; 3 turmas 2 vezes/semana etc. 

Período de Execução: datas de início e término da execução do objeto. 

Recursos da Parceria: Informar o valor total da Parceria, bem como, o valor que a OSC disponibilizará como 

contrapartida (Recursos Próprios (OSC)). Ao final informar o Valor Total do Objeto (soma dos recursos da parceria + 

recursos de contrapartida).            
*Só preencha o campo relativo aos Recursos Próprios (OSC), caso o valor dos Recursos da Parceria seja insuficiente para o cumprimento do objeto. Ex.: 

valor do bem, valor da obra/reforma ou ampliação superior ao valor autorizado para essa parceria.  

 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

É muito importante em relação a esse item, estabelecer qual é o interesse público e recíproco dos parceiros e 

como a OSC contribuirá para a consecução do objetivo. 

Descrever com clareza e sucintamente a descrição da realidade que se propõe modificar, ou seja, as razões que 

levaram à proposição e qual a relevância social do trabalho proposto.  

A justificativa deve evidenciar: 

a) a realidade a que se propõe modificar; 

b) a situação socioeconômica das pessoas/famílias envolvidas/público alvo; 

c) a localização geográfica a ser atendida; 

d) os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade/famílias/público alvo com a 

realização do projeto, programa ou evento. 

e) a capacidade técnica e operacional da OSC compatíveis com o objeto da proposta; 

f) a necessidade de contrapartida financeira ou operacional (mão de obra) por parte da OSC, quando o valor do 

repasse referente à parceria não for suficiente para a conclusão do objeto. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de execução permite visualizar a descrição pormenorizada de metas mensuráveis a serem 

atingidas e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende 

realizar e/ou obter, bem como, quais serão os meios utilizados para tanto. 
 

Nº ordem da Meta:Indicar o número de ordem sequencial da meta. 
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Descrição da Meta: indicar como meta os elementos que compõem o objeto (os meios/ações que se utilizarão 

para se alcançar o resultado que se propõe).  
 

Descrição das Atividades: relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase. 

Indicador Físico: Refere-se à qualificação e quantificação física do produto de cada meta, etapa ou fase. 
 

Unidade: refere-se à unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa, ou fase (ex. 

famílias, acolhidos, crianças, adolescentes, atendimentos, m2, m3, un, pç, turmas etc). 
 

Quantidade: quantidade prevista para cada unidade de medida. 
 

Início: data referente ao início de execução da meta, etapa ou fase. 
 

Término: data referente ao término da execução da meta, etapa, ou fase. 

 
Exemplos de preenchimento: 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO*  
Nº 

ordem da 
Meta 

Descrição da Meta 
Descrição das Atividades  

para o cumprimento da Meta 

Indicador Físico 
Início Término 

Unid. Qtde. 

01 

Fornecer alimentação 
saudável e de valor 
nutricional aos idosos 
acolhidos 

Oferecer 5 refeições diárias; café da manhã, 
lanche, almoço, lanche da tarde e jantar  

refeições 500 01/01/19 31/12/19 

02 

Oferecer apoio aos 
universitários que 
necessitam deslocar-
se para fora do 
município 

Oferecer transporte rodoviário através de 
ônibus/microônibus de 100 (cem)estudantes 
universitários de Unaí a Paracatu 
 

Veículo 
(ônibus/micro

ônibus) 
02 01/02/19 31/12/19 

03 
Promover e incentivar 
o desenvolvimento da 
agricultura familiar 

Oferecer insumos e fomentos para a produção 
agrícola proveniente da agricultura familiar. 
 

Equipamento/ 
implemento 

01 01/02/19 31/12/19 

 
 
 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS 

Descrever a forma de execução, avaliação e aferição do cumprimento das metas (atividades ou projetos). 

Nº ordem da Meta:Indicar o número de ordem sequencial da meta (relacionado ao nº de ordem do 

cronograma de execução). 

Forma de Execução da Meta: Descrever os meios/ações de implementação da meta. 

Avaliação da Meta: Indicar o alcance de resultados, relacionando a meta e sua forma de execução. 

Parâmetros de Aferição: Indicar os produtos (bens e serviços) providos. 

Impacto Econômico e Social Esperados: Definir quais são os impactos (benefícios) desejados com o 

cumprimento da meta. Importante considerar e incluir os beneficiários da proposta para além do incremento da 

equipe técnica. 

 
 
Exemplos de preenchimento: 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS* 
 

Nº 
ordem 
Meta 

Forma de Execução da Meta Avaliação da Meta 
Parâmetros de 

Aferição 
Impacto Econômico e Social 

Esperados 

01 
Adquirir gêneros alimentícios 
 

- Fornecer alimentos 
orgânicos e frescos; 
-Preparar os alimentos de 
forma adequada/ 
orientação de profissional 
de nutrição. 

Idosos acolhidose 
alimentados de forma 
saudável 

- Redução dos quadros de 
desnutrição; 
- Adesão dos beneficiários 
(idosos) ao programa de 
alimentação. 
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02 
Contratar empresa para o 
transporte de 100 (cem)estudantes 
universitários de Unaí a Paracatu 

- Segurança no transporte; 
- Pontualidade e 
assiduidade na prestação 
dos serviços 

- Lista de presença dos 
estudantes; 
- Pesquisa de satisfação 
junto aos estudantes 

Promoção da igualdade de 
oportunidades aos estudantes 
universitários, viabilizando o 
acesso ao ensino superior e a 
futura inclusão no mercado de 
trabalho. 

03 
Adquirir distribuidor de adubos e 
fertilizantes/ prestação de serviços 
aos associados da entidade; 

- agilidade e eficiência no 
processo de plantio; 
- quantidade de associados 
atendidos; 
- quantidade de área 
adubada; 

- Lista de prestação de 
serviços aos 
associados; 
- Pesquisa de satisfação 
junto aos associados. 

- Promoção e incentivo ao 
desenvolvimento da agricultura 
familiar; 
- Maior produtividade; 
- Redução de custos para os 
associados; 
 

03 
Disponibilizar atendimento com 
serviços de mecanização agrícola a 
50 agricultores; 

03 
Executar ___ hs/máquina por ano 
em prestação de serviços de 
mecanização agrícola; 

03 
Realizar serviços de mecanização 
agrícola em ___ha/ano. 

 
 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 
Preencher os quadros com a previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 
projetos abrangidos pela parceria, observado o valor autorizado em Lei (nunca superior), exceto nos casos em 
que a OSC se responsabiliza pelo aporte financeiro como contrapartida. 
 
7.1.DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (Folha de pagamento, encargos trabalhistas e substituições de funcionários em 

férias). 

Planilha de detalhamento de despesa de pessoal constando a relação da equipe (mão de obra) vinculada à 
parceria durante a vigência da parceria. Fazer previsão das substituições de funcionários em férias (ex.: 1 psicólogo, 

1 assistente, 1 auxiliar, monitor, cuidador etc); 
 
7.2.DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Relação dos Serviços Contratados (telefone, água, energia, internet, treinamentos, mão de obra, eventos etc) 

 
 
7.3. DESPESAS DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO 
Relação de materiais necessários ao desempenho das atividades, todos os itens devem ser detalhados (itens e 
custos), sendo permitido o registro por grupo de materiais (limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios 
etc) 
 
7.4. DESPESAS DE CAPITAL: MATERIAL PERMANENTE 
Relação de bens e equipamentos necessários ao desempenho das atividades (máquinas, aparelhos e 
equipamentos etc), somente quando o recurso for destinado a despesas de capital. 
 
 
 

PARA A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAR TAMBÉM 

a) Detalhamento do projeto do serviço/evento a ser realizado. Dependendo da complexidade do objeto, apresentar 
planilha detalhada de itens e custos do serviço de forma unitária e global, assinada pelo representante legal da OSC; 
b) 03 orçamentos, cada qual contendo o CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento ou CPF (no caso de profissionais 
liberais), com data de emissão nos últimos 3 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro 
parâmetro utilizado para cálculo do custo; 
c) Documentação complementar a depender do objeto. 
Ex.: Alvará de localização e funcionamento do imóvel no qual será executado o projeto ou atividade/evento. 
 

Obs.:No caso de proposta para execução de Reforma com ou sem ampliação, ou Obra, observar as 
informações complementares. 
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais de acordo com a 
previsão de execução das metas do projeto, se for o caso.  
Caso haja necessidade de contrapartida (Deverá ser descrito a fonte de recursos: se próprio, se doações etc, e em quais despesas serão aplicados os 

recursos) 

9. CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE  
Caso o valor a ser liberado não seja suficiente para o cumprimento do objeto, e a entidade se disponha a 
aportar recursos financeiros próprios para complementar esse valor, o mesmo será considerado como 
contrapartida da proponente. Além do aporte financeiro, nesse campo, a proponente declara que se 
responsabilizará pelos serviços e compromissos a título de contrapartida, relativos à gestão das atividades 
necessárias ao cumprimento do objeto da parceria. 

10. CAPACIDADE INSTALADA 
Para melhor análise da proposta, a entidade relata nesse campo, qual a sua capacidade para gerir e manter as 
atividades necessárias ao cumprimento do objeto da parceria. (Informar os recursos humanos disponibilizados 
pela OSC para o gerenciamento do projeto (relação completa de funcionários, seus respectivos cargos, funções 
e remunerações), quais os bens que a OSC disponibiliza (sede própria, veículos, máquinas) e as demais fontes de 
receitas e outras informações sobre a OSC. 

11. AUTENTICAÇÃO 
Data da elaboração do plano; nome e assinatura do representante legal da OSC. 
 

12.  AVALIAÇÃO 
(Não alterar e nem preencher) Espaço reservado ao gestor da parceria, quando da aprovação do Plano de 

Trabalho. 

 
 
Observação: Os espaços e colunas sugeridos no modelo do Plano de Trabalho poderão ser reduzidos ou 
ampliados de acordo com a necessidade de preenchimento. 
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PLANO DE TRABALHO 
Termo de Fomento ou Termo de Colaboração 

(Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22) -(Versão Fev.19) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da Organização da Sociedade Civil - OSC:  
 

C.N.P.J.: 

Endereço:  

E-mail: 

Município:  U.F.:  C.E.P.:  

DDD/Tel. Fixo DDD/Tel. Cel.: 

Nome do Responsável: 

C.P.F.:  RG:                                     Órgão Emissor: 

Endereço:  

Cargo/Função:  E-mail: 

Dados da Instituição Financeira Pública: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE  

Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ 

C.N.P.J.: 18.125.161/0001-77 

Endereço: Praça JK s/n – Palácio Capim Branco 

Município: Unaí U.F.: MG C.E.P: 38.610-000 

DDD/Tel. Fixo: 38 3677 9610 DDD/Tel. Cel.  
 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO  

Título do Projeto/Atividade/Ação:  
 
 
 

Identificação do Objeto:  
 
 

Público Alvo:  Meta de atendimento: 

Período de Execução: Recursos da Parceria:       R$ 

Início: Recursos Próprios (OSC):      R$  

Término: Valor Total do Objeto:           R$ 
*Só preencha o campo relativo aos Recursos Próprios (OSC), caso o valor dos Recursos da Parceria seja insuficiente para o cumprimento do objeto. Ex.: 

valor do bem, valor da obra/reforma ou ampliação superior ao valor autorizado para essa parceria.  

4. JUSTIFICATIVA* 

 
 
 
 
 
*Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e 
metas a serem atingidas (Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22, I). 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO*  
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Nº ordem 
da Meta 

Descrição da Meta 
Descrição das Atividades  

para o cumprimento da Meta 

Indicador Físico 
Início Término 

Unid. Qtde. 

       

       

       

*Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados e seus respectivos indicadores físicos e os prazos 

correspondentes a cada uma delas (Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22, II). 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS* 

Nº ordem 
da Meta 

Forma de Execução da Meta Avaliação da Meta Parâmetros de Aferição 
Impacto Econômico e Social 

Esperados 

     

     

     

*Forma de execução, avaliação e aferição do cumprimento das metas (atividades ou projetos) (Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22, III e 
IV). 
 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO*  
*Previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria (Lei Federal nº 
13.019/2014, Art. 22, II-A). 

7.1. DESPESAS com RECURSOS HUMANOS (Folha de pagamento, encargos sociais e trabalhistas) 

Relação da equipe (mão de obra) vinculada à parceria durante a vigência do Termo de Fomento. 

Q
td

e 

ProfissionaisCargo/Função  

C
ar

ga
 H

o
r.

 

R
eg

im
e 

d
e 

Tr
ab

al
h

o
 

Salário 
Base 
(S.B) 

Provisão 
SubtotalR$                      
(S.B. + 13º  e 

1/3 Férias) 

Encargos Sociais e Trabalhistas 
TOTALR$                      
(Subtotal + 

Encargos) 
13º 
Sal. 

1/3 
Férias 

INSS 
(Empregado) 

INSS 
(Patronal) 

FGTS IRRF PIS 

Outros 
encargos 

e/ou 
benefícios  

               

               

               

               

1. Total da Folha/Mês     R$ 
           

2. Qtde/meses inclusos na Parceria: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Total da Folha(1. x 2.) R$ 
           

*Declaro que os trabalhadores acima relacionados não recebem em duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos e que a carga 
horária disposta no quadro corresponde ao tempo dedicado exclusivamente a esta parceria. 
*Mesmo que os encargos sociais e/ou trabalhistas não sejam pagos com os recursos da parceria, os mesmos devem estar evidenciados 
(conforme sombreamento da coluna de “Outros encargos”) na planilha acima.  Considere na coluna do “Total” somente o somatório do que 
será pago com os recursos da parceria. Logo abaixo do quadro, coloque a observação de quais valores não estão inclusos na parceria. 
 

7.2. DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Relação dos Serviços Contratados (telefone, água, energia, internet, licenças, treinamentos, mão de obra, eventosetc) 

Item Discriminação da despesa Qtde Unidade Vr Unitário Valor total 
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(Ex.: 
meses, 
cursos, 

und) 

  

      

Total R$     

 

7.3. DESPESAS DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO 

Relação de materiais necessários ao desempenho das atividades (limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios etc) 

Item Discriminação da despesa Qtde Unidade Vr Unitário Valor total 

   

(Ex.: und, 
pcte, 

cxs,kg, 
resmas 

  

      

Total R$     

 

7.4. DESPESAS DE CAPITAL: MATERIAL PERMANENTE 

Relação de equipamentos e materiais permanentes necessários ao desempenho das atividades (máquinas, aparelhos e equipamentos etc) 

Item Discriminação da despesa Qtde Unidade Vr Unitário Valor total 

   
(Ex.: und, 

pç...)   

      

Total R$     

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO                                              TOTAL GERAL      R$ 

Obs.: Total Geral do Item 7 deve ser igual a soma dos totais dos subitens 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4. 

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (em R$)-  CONCEDENTE e CONTRAPARTIDA 
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1. Recurso/Parceria(

Município) R$:       

2. Recurso 

Próprio(OSC)R$:       

 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1. Recurso/Parceria(

Município) R$:       

2. Recurso 

Próprio(OSC)R$:       

*Previsão de receitas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria (Lei Federal nº 
13.019/2014, Art. 22, II-A). 
 
Importante! Só preencha os campos relativos ao item 2. Recurso Próprio (OSC), caso haja necessidade de contrapartida da OSC, em razão do valor do 

bem, valor da obra/reforma ou ampliação etc, ser superior ao valor autorizado para essa parceria. E se houver contrapartida, que seja indicada a fonte de 

recursos: se próprio (da OSC), se de doações etc, e em quais despesas serão aplicados os recursos. 
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9. CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE 
 

A Proponente declara que se responsabilizará pelos seguintes serviços e compromissos a título de 
contrapartida, com relação à_____________________________(descrever o objeto da parceria): 
 

□ aporte financeiro referente à contrapartida, em razão do (valor do bem, valor da 

obra/reforma/ampliação etc...), ser superior ao valor autorizado para essa parceria; 

□ disponibilização de operador de máquina (motorista) capacitado; 

□ abastecimento do equipamento/veículo; 

□ manutenção preventiva e corretiva; 

□ transporte dos equipamentos no campo; 

□ guarda,  conservação e limpeza; 

□ gestão administrativa, técnica e operacional dos equipamentos e dos serviços a serem prestados; 

□ contratação de seguro contra roubo, furto, e incêndio e quaisquer outros que venham a incidir sobre os 

bens, durante toda a vigência da parceria, conforme disposto no Edital; 

□ capacitação do servidor às expensas da OSC proponente (inscrição em cursos, seminários, diárias, 

transporte etc); 

□ outros (especificar) 

 
(Assinalar os itens que constarão da contrapartida da OSC, e especificar quaisquer outras que julgar pertinentes). 
 

10. CAPACIDADE INSTALADA 
 

(Informar os recursos humanos disponibilizados pela OSC para o gerenciamento do projeto (relação completa 
de funcionários, seus respectivos cargos, funções e remunerações), quais os bens que a OSC disponibiliza (sede 
própria, veículos, máquinas) e as demais fontes de receitas e outras informações sobre a OSC. 
 

11. AUTENTICAÇÃO  

 
 
 
Unaí-MG, ____/ ______/ _____  
 

 
 
 
 
      ___________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
 

12.  AVALIAÇÃO  

 
O presente Plano de Trabalho, após análise, demonstrou consonância com os requisitos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, da Lei Municipal 3.083/2017 e alterações. Dessa forma, coloco-me 
FAVORÁVEL aos procedimentos legais para a celebração da Parceria. 
 
Unaí-MG, ____de ______________de ___________.  
 
 

____________________ 



10 

 

Gestor da Parceria 

 

 


