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13. APÊNDICE II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO
(ÓRGÃO GOVERNAMENTAL INTERESSADO)
PLANO DE TRABALHO
1 – DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J.

Endereço
Cidade

U.F.

C.E.P.

Conta Corrente Banco

DDD/
Telefone

Agência

e-mail

Praça de Pagamento

Nome do Responsável
C.I./Órgão Expedidor

FAX

C.P.F.
Cargo

Função

Endereço

C.E.P.

2 – OU TROS PARTÍCIPES
Nome

C.N.P.J/C.P.F.

Nome do Responsável

Função

CI/Órgão Expedidor
Endereço

E.A.
CPF

Cargo
Cidade:

M atrícula
C.E.P.

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

Período de Execução
Início
AP

Té rmino
No de dias
AP

Identifi cação do O b jeto

Justifi cativa da Proposição
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4 – CRONOGRAMA DE EXECU ÇÃO (META,ETAPA OU FASE)
M eta Etapa Especifi cação
Fase

Indicador Físico
Unidade Q uantidade

Duração
Início

Té rmino

AP

No de dias AP

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
Naturez a da Despesa
Có digo
Especifi cação

Total

Concedente

Proponente

TO TAL G ERAL

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
CONCEDENTE
M eta

1oM ÊS

2oM ÊS

3oM ÊS

4oM ÊS

5oM ÊS

6oM ÊS

M eta

7oM ÊS

8oM ÊS

9oM ÊS

10oM ÊS

11oM ÊS

12oM ÊS

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
M eta

1oM ÊS

2oM ÊS

3oM ÊS

4oM ÊS

5oM ÊS

6oM ÊS

M eta

7oM ÊS

8oM ÊS

9oM ÊS

10oM ÊS

11oM ÊS

12oM ÊS
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7 – DECLARAÇÃO
Na q ualidade de representante legal do proponente, declaro, para fi ns de prova
junto ao (ó rgão pú b lico interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, q ue
inexiste q ualq uer dé b ito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou
q ualq uer ó rgão ou entidade da Administração Pú b lica, q ue impeça a transferência de recursos oriundos de dotaçõ es consignadas nos orçamentos deste Poder,
na forma deste plano de trab alh o.
Pede deferimento

___________________________
L ocal e Data

___________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
Proponente

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado

_____________________________
L ocal e Data

_________________________
Concedente

INSTRU ÇÕ ES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE – Indicar o nome da entidade interessada na execução de programa, projeto ou evento.
C.N.P.J – Indicar o número de inscrição da entidade proponente
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas.
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo da entidade proponente (rua, número, bairro etc.)
CIDADE- Mencionar o nome da cidade onde esteja situada a
entidade proponente.
UF – Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertença
a cidade indicada.
CEP – Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada.
DDD/TELEFONE – Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situada a entidade proponente.
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E-MAIL – Registrar o endereço eletrô nico de mais fá cil acesso
para comunicaçõ es.
CONTA CORRENTE – Registrar o número da conta bancá ria da
entidade proponente.
B ANCO – Indicar o código do banco ao qual esteja vinculada a
conta-corrente específi ca para o convê nio.
AGÊ NCIA – Indicar o código da agê ncia do banco.
PRAÇA DE PAGAMENTO – Indicar o nome da cidade onde se
localiz a a agê ncia.
NOME DO RES PONS Á V EL – Registrar o nome do responsá vel
pela entidade proponente.
CPF – Registrar o número da inscrição do responsá vel no
Cadastro de Pessoas Físicas.
C.I./ÓRGÃO EX PEDIDOR – Registrar o número da carteira de
identidade do responsá vel, sigla do órgão expedidor e unidade
da federação.
CARGO – Registrar o cargo do responsá vel.
FUNÇÃO – Indicar a função do responsá vel.
ENDEREÇO – Indicar o endereço completo do responsá vel (rua,
número, bairro etc.).
CEP – Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsá vel.
2. OU TROS PARTÍCIPES
Registrar o nome de outros órgãos ou entidades, que participarão do convê nio como executor ou interveniente.
NOME – Indicar o nome do órgão ou entidade.
CNPJ ou CPF – Indicar o número de inscrição.
EA – Registrar a esfera administrativa a qual pertença o interveniente ou executor.
ENDEREÇO – Registrar o endereço completo do interveniente
ou executor, rua, número, bairro, cidade, UF.
CEP – Registrar o código do endereçamento postal do interveniente ou executor.
Obs.: Se o campo for insuficiente para identificar outros partícipes o proponente poderá relacioná-los em documento a parte, do qual constarão os
dados acima.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍ TULO DO PROJETO – Indicar o título do projeto ou evento a
ser executado.
PERÍ ODO DE EX ECUÇÃO – Indicar as datas de início e té rmino
da execução.
IDENTIFICAÇÃO DO OB JETO – Descrever o produto fi nal do
projeto, programa ou evento.
JUS TIFICATIV A DA PROPOS IÇÃO – Descrever com clarez a e
sucintamente as raz õ es que levaram à proposição, evidenciando os benefícios econô micos e sociais a serem alcançados pela
comunidade, a localiz ação geográ fica a ser atendida, bem como
os resultados a serem obtidos com a realiz ação do projeto, programa ou evento.
4. CRONOGRAMA DE EXECU ÇÃO (m eta,etapa ou fase)
Permite visualiz ar a implementação de um projeto em suas
metas, etapas ou fases, os respectivos indicadores físicos e praz os
correspondentes a cada uma delas.
META – Indicar como meta os elementos que compõ em o objeto.
ETAPA/FAS E – Indicar como etapa ou fase cada uma das açõ es
em que se pode dividir a execução de uma meta.
ES PECIFICAÇÃO – Relacionar os elementos característicos da
meta, etapa ou fase.
INDICADOR FÍ S ICO – Refere-se à qualifi cação e quantifi cação
física do produto de cada meta, etapa ou fase.
UNIDADE – Indicar a unidade de medida que melh or caracteriz e o produto de cada meta, etapa, ou fase.
Q UANTIDADE – Indicar a quantidade prevista para cada unidade de medida.
DURAÇÃO – Refere-se ao praz o previsto para a implementação
de cada meta, etapa, ou fase.
INÍ CIO – Registrar a data referente ao início de execução da
meta, etapa, ou fase.
TÉ RMINO – Registrar a data referente ao té rmino da execução
da meta, etapa, ou fase.
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5. PLANO DE APLICAÇÃO
Refere-se ao desdobramento da dotação e a sua conseqü ente
utiliz ação em diversas espé cies de gastos, poré m, correspondentes
aos elementos de despesa de acordo com a legislação vigente.
NATUREZ A DA DES PES A – Refere-se ao elemento de despesa
correspondente à aplicação dos recursos orçamentá rios.
CÓDIGO – Registrar o código referente a cada elemento de despesa.
ES PECIFICAÇÃO – Registrar o elemento de despesa correspondente a cada código.
TOTAL – Registrar o valor em unidade, por elemento de despesa.
CONCEDENTE – Registrar o valor do recurso orçamentá rio a
ser transferido pelo órgão ou entidade federal responsá vel pelo
programa projeto ou evento.
PROPONENTE – Indicar o valor do recurso orçamentá rio a ser
aplicado pelo proponente.
TOTAL GERAL – Indicar o somatório dos valores atribuídos aos
elementos de despesa.
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos fi nanceiros em parcelas mensais de acordo com a previsão de execução
das metas do projeto, se for o caso.
META – Indicar o número de ordem seqü encial da meta.
CONCEDENTE – Registrar o valor mensal a ser transferido pelo
órgão/entidade responsá vel pelo programa.
PROPONENTE – Registrar o valor mensal a ser desembolsado
pelo proponente.
7. ASSINATU RA DO PROPONENTE
Constar o local, data e assinatura do representante legal
proponente.
8. APROVAÇÃO
Constar local, data e assinatura da autoridade competente do
órgão ou entidade responsá vel pelo programa, projeto ou evento.
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14. APÊNDICE III – TERMOS DE PARCERIA:PU BLICAÇÕ ES
(Modelos – Anexos ao DF n o 3.100/99)

ANEXO I
EXTRATO DO TERMO DE PARCERIA
(Nome do Órgão Pú b lico)
...............................................................................................................................................
Extrato de Termo de Parceria
Custo do Projeto:
...............................................................................................................................................
L ocal de Realiz ação do Projeto:
...............................................................................................................................................
Data de assinatura do TP: ....../....../......

Início do Projeto: ......./......../.......

Té rmino: ......./......./.......
O b jeto do Termo de Parceria (descrição sucinta do projeto):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Nome da O S CIP:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Endereço:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Cidade: ................................................................. UF: ............... CEP: ..............................
Tel.: ............................. Fax: ........................... E-mail:........................................................
Nome do responsável pelo projeto: .
...............................................................................................................................................
Cargo / Função: .
...............................................................................................................................................
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ANEXO II
EXTRATO DA EXECU ÇÃO DO TERMO DE PARCERIA
(Nome do Órgão Pú b lico)
..............................................................................................................................................
Extrato de Relató rio de Execução Física e Financeira
Termo de Parceria
Custo do projeto:
...............................................................................................................................................
L ocal de realiz ação do projeto:
...............................................................................................................................................
Data de assinatura do TP: ....../....../.......

Início do projeto: ....../......./.......

Té rmino : ......./......./.......
O b jetivos do projeto:

Resultados alcançados:

Custos de Implementação do Projeto
Categorias de despesa
Previsto
.........................................
...............
.........................................
...............
.........................................
...............
.........................................
...............
TO TAIS :
...............

Realiz ado
..................
..................
..................
..................
..................

Diferença
...................
...................
...................
...................
...................

Nome da O S CIP:
...............................................................................................................................................
Endereço:
...............................................................................................................................................
Cidade: .............................................................. UF:.............. CEP: ...................................
Tel.: ............................... Fax: ............................ E-mail:.....................................................
Nome do responsável pelo projeto:
...............................................................................................................................................
Cargo / Função:
...............................................................................................................................................
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