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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 

 

Prezada OSC,  

 

Encerrada a etapa de concorrência do Edital de Chamamento Público CMIBH 001/2019, é chegada a hora 

de apresentar seu Plano de Trabalho, para a execução das ações apresentadas na Proposta. 

• O Plano de Trabalho é a materialização da Proposta previamente acordada, e por isso 

necessariamente deve ter semelhança com ela; 

• O Plano de Trabalho deve trazer informações sobre a descrição da realidade que será objeto da 

parceria. A relação entre esta realidade e as metas e ações a serem realizadas deve ser 

demonstrada; 

• As metas, ações e a forma de execução devem ser detalhadas, de maneira a possibilitar a 

compreensão de como as ações serão realizadas e de como a OSC se organizará para esta 

execução; 

• Na elaboração e definição do plano de aplicação das despesas (detalhamento dos custos), deve 

ser considerada a proporcionalidade das despesas com a execução do objeto da parceria e as 

metas e ações que serão realizadas. 

 

Segue uma série de orientações, para facilitar o entendimento do formulário a ser preenchido, e indicar a 

melhor forma de preenchimento dos campos. 

 

1. O plano de trabalho deve ser apresentado em papel timbrado da OSC;  

 

 

2. Todas as orientações sobre o preenchimento dos campos contidas no formulário devem ser 

apagadas da versão final a ser entregue no CMI (são apenas orientações e não devem compor o 

documento final); 

 

 

3. Com relação ao Objeto da Parceria (Campo 4), lembramos que o objeto da parceria é o resultado 

das ações de interesse reciproco entre a OSC e o poder público, desta forma, aquisição e 

contratação não serão objetos de parceria.   

A redação do texto do campo “objeto da parceria” deve responder “para quê” iremos 

desenvolver este Plano de Trabalho. 

O objeto não deve estar quantificado (a quantidade deve aparecer nas metas). 

O objeto de uma parceria nunca será a compra de um bem ou a contratação de um serviço. Estes 

são meios para se atingir um resultado. 

EXEMPLO: a aquisição de um veículo adaptado para o transporte de pessoas com deficiência 

em uma instituição é o meio para se atingir o objeto/resultado de possibilitar o deslocamento das 

pessoas com deficiência. O objeto não é a aquisição do veículo adaptado, mas sim garantir o 

transporte das pessoas com deficiência atendidas por aquela instituição. 
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4. No preenchimento do Campo 8 (Forma de Execução) considerar o “início e termino” das ações. 

Informar as ações na ordem cronológica da sua execução, demonstrando a efetiva previsão de 

início e término, considerando o prazo necessário para a execução. 

 

 

5. Também no Campo 8 (Forma de Execução) considerar os “meios de verificação” a serem 

propostos para o acompanhamento da parceria. Os documentos de verificação são aqueles que 

serão apresentados pela OSC, no momento da prestação de contas, e que permitem a verificação 

do cumprimento das ações e metas. 

Deve-se dar preferência para meios de verificação que facilitem o acompanhamento da parceria 

e gerem menor volume de documentos.  

EXEMPLO: no caso de listas de presença, as mesmas podem ser enviadas por amostragem, e a 

frequência dos participantes em atividades pode ser apresentada por meio de relatório de 

presença, de responsabilidade da OSC. 

 

  

6. Lembramos que caso a OSC mencione, em qualquer ponto do plano de trabalho, algum recurso 

que a instituição disponibilizará (custeio de água, disponibilização do espaço físico) para a 

realização do Projeto, o mesmo deve aparecer como contrapartida. 

 

 

7. Para o preenchimento do Cronograma de Desembolso (Campo 13) a OSC deve planejar e prever 

as despesas iniciais da execução da parceria, como por exemplo, a aquisição de materiais, 

mobiliários, etc.. O custo destas despesas deve ser incluído na primeira parcela de desembolso, e 

o restante do valor distribuído nas demais parcelas, de acordo com a demanda. 

 

8. Em caso de previsão de repasse em parcela única, a OSC deve apresentar justificativa, 

demonstrando a necessidade da totalidade do recurso no início da parceria. 

 

PLANO DE TRABALHO  

1. 1. DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil: 

CNPJ: Data de Abertura do CNPJ: (dd/mm/aaaa) 

Endereço: 

Bairro:  Cidade: CEP: 

Telefone: (31) E-mail: 

Nome do representante legal: 
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Endereço residencial do representante legal: 

CPF: R.G.: Telefone(s): (31) 

Período de Mandato da Diretoria:  

De____/_____/_____ a _____/______/______ 

2. Registro no CMI 

Nº registro   Data vencimento: 

3. Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: 

Nome: 

Telefone:  e-mail:  
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DADOS DA PARCERIA 

2. NOME DO PROJETO 

Orientações: O nome é apenas o título do projeto inserido na proposta selecionada.  

Preferencialmente não utilizar nomes relativos a programas e serviços das políticas públicas existentes, 

não utilizar nome similares a outros projetos da instituição em execução, evitar nome similares ao nome 

da entidade. 

 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Orientações: Estabelecer o prazo necessário de execução de todas as metas previstas no plano de 

trabalho (incluindo as ações de preparação e de encerramento das metas previstas). Sugere-se que o 

prazo de execução inicie com o recebimento da primeira parcela do recurso e deve ser informado em 

meses. Recomenda-se que os planos de trabalho não tenham prazos inferiores a 12 meses. 

Xx meses a partir do recebimento da primeira parcela (ou da parcela única)  

 

4. OBJETO DA PARCERIA: 

Orientações: Descrever o objeto da parceria apresentada. Em geral, se apresenta através de verbos no 

infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc).  

O objeto da parceria é o resultado pretendido com realização do conjunto das ações do projeto. A 

redação do texto do campo “objeto da parceria” deve responder “para quê” iremos desenvolver este Plano 

de Trabalho.  

A descrição do objeto da parceria deve possibilitar também uma eventual ampliação de recursos na 

parceria. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

Orientações: Indicar a qual público as ações do projeto serão destinadas, determinando 

quantitativamente (número de pessoas ou número de instituições beneficiadas, por exemplo) e a faixa 

etária. 

 

 

 

6. AREA DE ABRANGENCIA 

Orientações: Indicar o lugar onde as ações do plano de trabalho serão executadas (bairro, território e 

ou regional). 
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Atenção: caso as ações sejam realizadas em lugares diferentes da sede da instituição, informar o lugar 

da execução, apenas. Caso as ações sejam realizadas na própria sede, informar a área de abrangência 

do público que será beneficiado. 

Nas parcerias em que a abrangência seja todas as regionais do Município, informar que a abrangência é 

Municipal, contemplando todas as Regionais. 

 

7. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

Orientações: Descrever a realidade na qual o objeto da parceria se insere (local, público atendido, 

estrutura, entre outros) e os principais desafios encontrados.  

Como justificativa, descrever de forma clara e objetiva a relação desta realidade com o objeto da 

parceria, ações e metas e como elas irão impactar esta realidade.  Deve-se informar o “porquê” a 

instituição pretende executar o objeto da parceria. 

Utilize este momento para demonstrar a importância do projeto para a sociedade e como as ações 

previstas colaboram, direta ou indiretamente, na promoção, defesa e garantia de direitos da pessoa 

idosa em Belo Horizonte. 

 

Atenção! Este campo é limitado a uma folha de texto, frente e verso. 
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8. FORMA DE EXECUÇÃO: 

Orientações: Preencha as informações solicitadas conforme explicação constante em cada coluna. Adicione quantas linhas forem necessárias para atender a descrição 

completa do projeto. Atenção à formatação de que para cada meta podemos prever várias ações com inicio e termino específico. 

METAS AÇÕES INICIO E TÉRMINO INDICADOR (da meta) 
DOCUMENTOS DE 

VERIFICAÇÃO 

 A meta é o resultado a ser 

atingido a partir de um 

conjunto de ações. A meta deve 

ser mensurável e 

quantificável. 

O  alcance das metas propicia 

o cumprimento do objeto. 

É a descrição das atividades e 

tarefas a serem realizadas para o 

alcance da meta.    

Descrever de forma clara e 

objetiva   

A mesma meta pode exigir várias 

ações. 

É o período de realização de 

cada uma das ações. Neste 

item deve ser previsto o mês 

de início e o mês de término 

de cada uma das ações, na 

ordem cronológica de 

execução (Ex.: mês 1 ao mês 

6, do mês 10 ao 12) 

O indicador é a unidade de 

medida utilizada para 

verificar o alcance da meta.  

Deve ser possível a sua 

comprovação, por meio dos 

documentos de verificação. 

Documentos de verificação 

são aqueles que 

possibilitam demonstrar 

que cada uma das ações 

foram executadas e que a 

meta foi alcançada.  

Meta 1 (descrever) 

Ação 1.1  

 

 

Ação 1.2    

Ação 1.3   

Meta 2 (descrever) Ação 2.1    
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Ação 2.2   

Ação 2.3  

Meta 3 (descrever) 

Ação 3.1  

  Ação 3.2   

Ação 3.3  

Meta 4 (descrever) 

Ação 4.1  

  Ação 4.2   

Ação 4.3  
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9. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: ok  

Orientações: Descrever, detalhadamente, a forma de execução (passo a passo) de cada uma das metas 

previstas no Campo 08 (Forma de Execução), incluindo informações sobre os recursos humanos e as 

despesas previstas na execução destas metas.  

É necessário descrever de que forma o projeto será desenvolvido demonstrando todo o passo a passo das 

ações que serão realizadas para alcançar as metas propostas.  

 

10. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: 

INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO. 

NÃO PREENCHER ESTE CAMPO! 

11. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER): 

Orientações: CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO. SÓ DEVE SER PREENCHIDO CASO HAJA 

CONTRAPARTIDA EXPRESSA NO DOCUMENTO. 

Caso a OSC opte por apresentar contrapartida no projeto é necessário que ela seja apresentada de 

forma quantificável (descrever os bens e ou serviços, e a estimativa de valor destes bens ou serviços). 

Toda a contrapartida  apresentada deverá ser custeada com recursos próprios da instituição (e não com 

recursos oriundos de outras fontes de financiamos ou de outros projetos). 

Atenção! A contrapartida não poderá ser em dinheiro, mas apenas em bens e serviços economicamente 

mensuráveis, que deverão ser comprovados no momento da prestação de contas. 

12. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: 

12.1. PREVISÃO DE RECEITAS 

 

ORIGEM VALOR 

Repasse (Valor repassado pelo Município) 

Contrapartida (se houver) 
(Valor da mensuração dos bens e serviços postos 

à disposição pela OSC. Apenas se houver) 

TOTAL (Valor somatório do repasse e contrapartida) 

 

 

O valor total do repasse, será o valor disponível para a projeto. Nas hipóteses de captação de recursos, o 

montante será o valor captado, reduzido o valor retido no Fundo Municipal do Idoso. 

 

12.2. PREVISÃO DE DESPESAS 

INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO II DO PLANO DE TRABALHO  
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NÃO PREENCHER ESTE CAMPO! 

 

 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

 

parcela Mês  Valor 

1 1 R$ 

2 4 R$ 

3 7 R$ 

4 10 R$ 

5 13 R$ 

6 16 R$ 

7 19 R$ 

8 21 R$ 

total - R$ 

 

 

14. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OSC: 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

 

 

______________________________________________________ 

Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil 

 

 

 

Plano de trabalho aprovado pela Comissão de Seleção por meio de parecer técnico e pelo Conselho 

Municipal do Idoso, por meio de deliberação em plenária, conforme anexos do processo. 

  



 
 

10 
 

NATUREZA DESCRIÇÃO 

319011 
Vencimentos e 

vantagens fixas - pessoal 

Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal de 

Funcionário; Gratificações; Adicional de Insalubridade; 

Adicional Noturno; Adicional de férias 1/3 (art. 7o, 

inciso XVII, da Constituição); Adicionais de 

Periculosidade; Diferenças Individuais Permanentes; 

Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e 

Proporcionais; Adiantamento do 13o Salário; 13o 

Salário Proporcional; e outras despesas correlatas. 

319013 Obrigações Patronais 

Despesas com encargos que a organização tem pela sua 

condição de empregadora, e resultantes de pagamento 

de pessoal ativo, tais como Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e 

contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a 

alíquota de contribuição suplementar para cobertura do 

déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do 

pagamento com atraso das contribuições de que trata 

este elemento de despesa. 

319094 
Indenizações e 

restituições trabalhistas 

Despesas resultantes do pagamento efetuado a 

empregados decorrentes de obrigações de encerramento 

de contrato, inclusive férias e aviso prévio indenizados, 

multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc. 

339030 Material de Consumo 

Despesas  com materiais de consumo, de uso imediato, 

como: combustíveis; gás engarrafado; material de cama, 

mesa e banho; uniformes, tecidos e aviamentos;; 

material para escritório; material elétrico e eletrônico; 

material didático e pedagógico; material para esporte e 

lazer; material para áudio, vídeo e foto; material para 

utilização em gráfica; material e acessórios de 

tecnologia da informação;  medicamentos; material 

hospitalar e odontológico; material de limpeza e 

produção de higienização; material para manutenção de 

bens imóveis; material de proteção e segurança; peças e 

acessórios para equipamentos e outros materiais; 

gêneros de alimentação; material de copa e cozinha; 

material para festividades e homenagens; etc.. 

339031 

Premiações culturais, 

artísticas, científicas, 

desportivas e outras 

Despesas com a aquisição de prêmios, condecorações, 

medalhas, troféus, bem como com o pagamento de 

prêmios em pecúnia. 

339035 Serviços de consultoria 

Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas 

ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de 

consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou 

jurídicas, ou assemelhadas (assessoria de gestão de 

projetos, de prestação de contas, assessoria contábil, 

etc.) 

339036 
Outros serviços de 

terceiros - pessoa física 

Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa 

física: serviços técnicos especializados; estagiários; 

fretes;  locação de imóveis - quando o proprietário for 

pessoa física; apoio a eventos; palestrantes, 

conferencistas e expositores; manutenção e conservação 

de equipamentos; manutenção e conservação de 

veículos; manutenção e conservação de bens imóveis; 

serviços de limpeza e conservação; serviços de 

comunicação em geral; serviços médicos e 

odontológicos; serviço de apoio administrativo, técnico 

e operacional; serviços de áudio, vídeo e foto; etc. 

339037 Locação de mãos de obra 

Despesas com prestação de serviços por pessoas 

jurídicas, tais como limpeza e higiene, portaria, 

vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o 
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contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a 

ser utilizado.  

339039 

Outros serviços de 

terceiros - pessoa 

jurídica 

Despesas decorrentes da prestação de serviços por 

pessoas jurídicas, tais como:  tarifas de energia elétrica, 

gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, 

correios, telefonia fixa e móvel); fretes e carretos; 

locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e 

tributos à conta do locatário, quando previstos no 

contrato de locação); locação de equipamentos e 

materiais permanentes; conservação e adaptação de bens 

imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de 

obrigação patronal); serviços de higiene e higiene; 

serviços gráficos; manutenção de equipamentos; 

fornecimento de alimentação preparada (coffee break, 

lanches, refeições, etc.); serviços de transporte (Uber, 

locação de van, etc.). 

339047 
Obrigações tributárias e 

contributivas 

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e 

contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, 

ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, 

COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a 

folha de salários, classificadas como obrigações 

patronais, bem como os encargos resultantes do 

pagamento com atraso das obrigações de que trata este 

elemento de despesa.  

339046 Auxílio-alimentação 

Despesas com auxílio-alimentação pagas em forma de 

pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente 

aos empregados, estagiários e colaboradores da 

instituição. 

339049 Auxílio transporte 

Despesas com auxílio-transporte pagas em forma de 

pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético, diretamente 

aos empregados, estagiários e colaboradores da 

instituição. 

449051 Obras e instalações 
Despesas decorrentes da realização de obras, 

construções e manutenção de médio e grande porte. 

449052 
Equipamentos e material 

permanente 

Despesas decorrentes de aquisição de material 

permanente: equipamentos de áudio, vídeo e foto; 

aparelhos e utensílios domésticos (eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos); instrumentos musicais; equipamentos 

de tecnologia da informação; mobiliário em geral; 

veículos diversos; etc. 

 


