CAPACITAÇÃO
GERÊNCIA DE APOIO ÀS PARCERIAS
PREENCHIMENTO – FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS

Os slides a seguir foram criados com conteúdo exemplificativo, a ser discutido em
sala de aula. As informações são ilustrativas e não devem ser utilizadas como
“modelo completo” , em função das complementações que serão realizadas durante
a oficina!

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
A apresentação de propostas pelas Organizações da Sociedade Civil ao
Conselho Municipal do Idoso – CMI/BH, tem por objetivo:
1 – Receber um Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros por meio do FUMID/BH;
2 – Após a captação de recursos, celebrar uma parceria (Termo de
Fomento) com a Administração Pública;
3 – Desenvolver um projeto voltado direta ou indiretamente para a pessoa
idosa de Belo Horizonte.

PARCERIAS – LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014
O que é uma parceria?

Relação jurídica entre a
Administração Pública e
uma Organização da
Sociedade Civil

Execução de um projeto
estabelecido em Plano
de Trabalho

Alcance de finalidades
de interesse público e
recíproco

Regime de Mútua
Cooperação

IDEIAS

IDEIAS – PASSANDO PARA O PAPEL

IDEIAS – DESAFIOS DA EXECUÇÃO

QUANDO A EXECUÇÃO COMPROMETE...

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PROPOSTA
EDITAL 001/2019

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PROPOSTA
EDITAL 001/2019
O Edital estabelece o formulário padronizado chamado
“Modelo de Proposta”. O formulário foi desenvolvido de
acordo com as exigências legais.
Este formulário deve ser utilizado pelas OSCs sem alteração
dos campos, sem alteração na ordem dos campos, sem
criação ou exclusão de campos.

PREENCHIMENTO
1. 1. DADOS CADASTRAIS
Proponente:

Associação Idosas do Bairro Felicidade

CNPJ:

00.000.000/0001-51

Programa/Regime inscrito no CMI/BH:

Grupo de Convivência de Idosos

Endereço:

Rua Baladinha, nº. 30
Bairro:

Felicidade
Telefone: (31)

5555-1010

Cidade:

Belo Horizonte

CEP:

30.000-000

E-mail:

Idosas.felicidade@email.com

PREENCHIMENTO
Nome do representante legal:

Hebe Camargo
Endereço residencial do representante legal:

Rua Baladinha, nº. 50 – Bairro Felicidade
CPF:

000.000.000-31

R.G.:

MG30.000

Telefone (s): (31)

95555-5050

Período de Mandato da Diretoria:

20
01 01 18 a _____/______/______
31 12
De____/_____/_____

PREENCHIMENTO
1.

2. NOME DO PROJETO

O nome é apenas o título do projeto e não o objeto a ser realizado. Elabore um nome simples e
objetivo, que traduza a intenção da proposta e possa ser facilmente lembrado pelo público alvo
e parceiros do projeto.

Tecnologia e Alegria

PREENCHIMENTO
1.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

Estabelecer o prazo de execução de todas as metas realizadas no âmbito da parceria. Deve ser
informado em meses.
Xx meses.

12 meses

PREENCHIMENTO
1.

4. EIXO E DIRETRIZ

Descrever qual(is) os eixos e as diretrizes, em conformidade com a cláusula terceira do edital.
Copie e cole neste espaço o eixo e as diretrizes que estão descritos no edital e que se relacionam a sua
proposta

EIXO II - PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO
SAÚDE, ESPORTE E LAZER, CULTURA, ALIMENTAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA E
TRABALHO
d) Promoção de ações de acesso à educação e de desenvolvimento
pessoal, conhecimento e acesso aos meios de tecnologia de informação,
mídias e redes sociais;

PREENCHIMENTO
1.

5. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA OSC

Apresentar de forma resumida as informações mais importantes sobre os objetivos e ações
realizadas pela OSC, demonstrando no texto, dentre outras informações, os seguintes itens:
•

Objetivos sociais, valores e missão;

•

Principais atividades executadas;

•

Histórico de ações realizadas (preferencialmente aquelas que possuem relação com o
objeto da proposta apresentada);

•

Público atendido;

•

Região de atuação.

A Associação das Idosas do Bairro Felicidade é uma organização da
sociedade civil, fundada em 1950, que tem por finalidade e objetivo
promover e garantir o direito das idosas moradoras do Bairro Felicidade e
seu entorno (...)
Já realizou atividades em parceria com XXX, executando as ações XXX.
(...)

PREENCHIMENTO
1.

6. DESCRIÇÃO DA REALIDADE:

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta se insere (local, público atendido, estrutura,
entre outros), principais desafios encontrados demonstrando de forma clara e objetiva a relação
(nexo) desta realidade com o objeto da proposta, atividades e metas e como elas irão impactar
esta realidade.
Utilize este momento para demonstrar ainda 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.

Atualmente o Bairro Felicidade e seu entorno possuem aproximadamente 3.000
mulheres idosas, conforme mapeamento realizado em 2015 pelo Instituto de
Pesquisas (...) dizer o perfil do público.
Com a globalização e modernidade, é necessário que todas as pessoas possam ter
acesso à tecnologia de informação, em suas mais variadas formas: computadores,
celulares, etc, bem como às redes e mídias sociais e às facilidades que elas podem
agregar na vida da pessoa idosa.
Atualmente, serviços bancários, agendamentos médicos, etc, são realizados por
meio da tecnologia da informação....

PREENCHIMENTO
7. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Descrever as razões de interesse na realização da parceria e de que forma a execução do objeto
impactará na modificação da realidade acima descrita.

Face à necessidade de agregar conhecimentos acerca da tecnologia da informação, visando
simplificar e modernizar algumas tarefas das idosas do Bairro Felicidade, a Associação das
Idosas do Bairro Felicidade propõe a realização de ações para promover o acesso e
conhecimento sobre equipamentos e funcionalidades dos dispositivos tecnológicos existentes.
Por meio de acesso a telefones celulares, microcomputadores, aplicativos, dentre outros, visa
incorporar o modo de vida moderno à rotina das idosas.
(....)

PREENCHIMENTO
8. OBJETO DA PROPOSTA:

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através de verbos no
infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc).
O objeto da proposta é o resultado pretendido com realização das ações do projeto. É muito
importante que o objeto seja descrito de forma clara e resumida. O objeto da proposta não
poderá ser alterado, portanto, sua redação deverá considerar a possibilidade de estar adequado
se houver captação a maior ou menor que o inicialmente proposto.
O objeto de uma proposta nunca será a compra de um bem ou a contratação de um serviço.
Estes são meios para se atingir um resultado (por 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 o transporte de pessoas com deficiência de uma
instituição).

OBJETO DA PARCERIA
O QUE É PARCERIA?

Relação jurídica entre a
Administração Pública e uma
Organização da Sociedade
Civil

Execução de um projeto
estabelecido em Plano de
Trabalho

Alcance de finalidades de
interesse público e recíproco

Regime de Mútua
Cooperação

O QUE É O OBJETO DA PARCERIA?
O OBJETO DA PARCERIA É A ENTREGA
QUE SE PRETENDE COM A
CONCLUSÃO DAS METAS, É O
IMPACTO PRETENDIDO COM A
EXECUÇÃO DA PARCERIA.
O OBJETO PRECISA SER: CLARO,
EXEQUÍVEL E PASSÍVEL DE
VERIFICAÇÃO!

OBJETO DA PARCERIA
O QUE NÃO É OBJETO DA PARCERIA?
- COMPRAR;
- ADQUIRIR;
- CONSTRUIR;
- REFORMAR;

- CONTRATAR;
ETC...

OBJETO DA PARCERIA
EXEMPLOS:
O QUÊ? Comprar um carro
PARA QUÊ? Para possibilitar o transporte dos oficineiros a regiões
distantes da instituição e ampliar o número de crianças atendidas.

QUAL O OBJETO DA PARCERIA?

PREENCHIMENTO
Promover o conhecimento e acesso às diversas
formas de tecnologia da informação e suas
facilidades para as idosas do Bairro Felicidade.

PREENCHIMENTO
QUADRO DE METAS
As metas:
- Devem ser mensuráveis ao longo do processo;

- Devem estar sob o controle da instituição;
- Demandam recursos para sua execução;
- Possuem documentos de verificação objetivos e inequívocos.

PREENCHIMENTO
8. ATIVIDADES E METAS:

PREENCHIMENTO
METAS

É o ponto de chegada
(resultado) a ser atingido
a partir de um conjunto
de ações. A meta deve ser
mensurável, quantificável
(em números) e em uma
quantidade possível de
ser alcançada no prazo
determinado para sua
execução.
O compromisso da OSC
na parceria é a execução
das metas.

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Meta 02
Promover a inclusão digital das idosas nas redes sociais
Meta 03
Promover 05 ações de fortalecimento de vínculos e
convivência comunitária por meio da tecnologia da
informação

PREENCHIMENTO
AÇÕES

As ações devem ser
descritas de forma clara e
objetiva demonstrando
as tarefas que serão
realizadas durante a
execução do projeto para
o cumprimento de uma
meta. A mesma meta
pode exigir várias ações.
Use uma linha para cada
ação.

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Ação 01
Adquirir 52 telefones celulares (smartphones), com acesso a pacote de
dados e telefonia durante 01 ano
Ação 02
Realizar evento de entrega dos equipamentos, com palestra sobre a
modernidade e as tecnologias da informação
Ação 03
Realizar 10 oficinas sobre a utilização inicial do equipamento – funções
básicas

PREENCHIMENTO
INICIO E TÉRMINO

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 (Ex.: mês
1 ao mês 6).
Esta definição temporal
permite o melhor
acompanhamento da
execução do projeto.

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Ação 01
Adquirir 52 telefones celulares (smartphones), com acesso a pacote de
dados e telefonia durante 01 ano

MÊS 01

Ação 02
Realizar evento de entrega dos equipamentos, com palestra sobre a
modernidade e as tecnologias da informação

MÊS 02

Ação 03
Realizar 10 oficinas sobre a utilização inicial do equipamento – funções
básicas

MÊS 02 ao 04

PREENCHIMENTO
INDICADORES

O indicador é a unidade
de medida utilizada para
verificar o cumprimento
da meta. Deve ser
possível a sua
comprovação, por meio
dos documentos de
verificação. Cada meta
terá apenas um
indicador, ainda que
possua muitas ações.
(Relacionado a meta)

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Ação 01
Adquirir 52 telefones celulares (smartphones), com acesso a pacote de dados e
telefonia durante 01 ano
Ação 02
Realizar evento de entrega dos equipamentos, com palestra sobre a modernidade e
as tecnologias da informação

Ação 03
Realizar 10 oficinas sobre a utilização inicial do equipamento – funções básicas

MÊS 01
MÊS 02

MÊS 02 ao 04

50 idosas
com
acesso a
celulares

PREENCHIMENTO
DOCUMENTOS DE
VERIFICAÇÃO

Documentos de
verificação são aqueles
que possibilitam
demonstrar, de forma
clara e inequívoca, que
cada uma das ações
foram executadas e que a
meta foi cumprida.
Podem haver vários
documentos de
verificação para a mesma
meta. Os documentos de
verificação se relacionam
diretamente com as
ações. (Ex.: fotografias,
lista de presença,
publicação, etc.)

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Ação 01
Adquirir 52 telefones celulares (smartphones), com acesso a pacote de dados e
telefonia durante 01 ano

Nota fiscal da aquisição dos
celulares

Ação 02
Realizar evento de entrega dos equipamentos, com palestra sobre a modernidade e
as tecnologias da informação

Foto, lista de presença, termo
de recebimento

Ação 03
Realizar 10 oficinas sobre a utilização inicial do equipamento – funções básicas

Lista de Presença

PREENCHIMENTO
PERÍODO DE
VERIFICAÇÃO

É o período em que o
cumprimento da meta,
ainda que de forma
parcial, será monitorado.
Defina a periodicidade
em que será possível
verificar algum resultado
no cumprimento da
meta. (Ex.: mensalmente,
trimestralmente,
anualmente, etc.)

Meta 01
Promover o acesso a celulares para 50 idosas
Ação 01
Adquirir 52 telefones celulares (smartphones), com acesso a pacote de dados e
telefonia durante 01 ano
Ação 02
Realizar evento de entrega dos equipamentos, com palestra sobre a modernidade e
as tecnologias da informação

Ação 03
Realizar 10 oficinas sobre a utilização inicial do equipamento – funções básicas

MENSAL

PREENCHIMENTO
10. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER):

Não é obrigatório!

Este item não é obrigatório e deve ser preenchido apenas se houver contrapartidas a serem
apresentadas (Não pode ser financeira).

Como contrapartida no Projeto, a OSC irá realizar um evento, com a presença dos familiares,
para a realização de fotografias pelas idosas, que serão expostas na sede da instituição.
Bens e serviços que serão oferecidos: locação de 20 mesas e 80 cadeiras, fornecimento de
coffee break para 80 pessoas, 20 arranjos de mesa.
Valor estimado da contrapartida:
Locação de mesas e cadeiras: R$160,00 (R$8,00 cada conjunto de mesa e cadeiras)
Coffee break: R$ 600,00
Arranjos de mesa: R$ 120,00
Total: R$880,00

PREENCHIMENTO
11. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO:

Inserir no quadro, todos os profissionais que serão necessários à execução da parceria incluindo
aqueles que atuarão, ainda que parcialmente, no projeto.
CARGO/FUNÇÃO

QUANTIDADE

CARGA HORÁRIA SEMANAL

Coordenador do projeto

01

30hs

Professor de Informática

02

20hs

Educador Social

01

30hs

PREENCHIMENTO
12. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS:

DETALHAMENTO DA DESPESA

REFERÊNCIA DE PREÇOS

Coordenador do projeto

R$ 42.000,00

Encargos - Coordenador

R$ 36.000,00

02 Professores de Informática

R$ 40.000,00

Encargos - Professores

R$ 30.000,00

Educador Social

R$ 30.000,00

Encargos – Educador Social

R$ 24.000,00

52 smartphones
Incluir todas as despesas....

TOTAL

R$ 104.000,00

REFERÊNCIA DE PREÇOS
Quais as possibilidades de referência de preço a serem apresentadas?
•contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos
três anos ou em execução;
• atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o
objeto da parceria ou da sede da organização;
• tabelas de preços de associações profissionais;
• tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou
entidade da administração pública municipal;

REFERÊNCIA DE PREÇOS
•pesquisa publicada em mídia especializada;
• sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e
hora de acesso;
• Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br;
• cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser
realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas.

PREENCHIMENTO
13. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

Imagem ilustrativa!

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___

______________________________________________________
Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil
Validade da Proposta (mínima de 60 dias)

PREENCHIMENTO
Valor total
Após o preenchimento de todo o detalhamento da despesa, teremos o valor total do Projeto.
Contudo, precisa-se calcular o montante a ser captado, considerando que 20% deste valor é revertido
para o FUMID.
Valor para execução da proposta x 1,25 = Valor total a ser captado pela OSC
Ex.: R$100.000,00 (valor para execução da proposta) x 1,25 = R$125.000,00 (valor total a
ser captado pela OSC), sendo R$100.000,00 para execução da proposta e R$25.000,00
a ser revertido para a universalidade do FUMID/BH.

PREENCHIMENTO
PROJETO “TECNOLOGIA E ALEGRIA”
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$400.000,00
R$ 400.000,00 x 1,25 = R$500.000,00

VALOR A SER CAPTADO: R$ 500.000,00

ATENÇÃO
Juntamente com a proposta, devem ser entregues pela Organização da
Sociedade Civil:
- Documentos de Habilitação e Declarações previstas no Edital;
- Referência de preços para demonstrar a compatibilidade dos custos
apresentados com aqueles praticados no mercado.

Não deixe para a última hora!

Obrigada!
Gerência de Apoio às Parcerias
gapop@pbh.gov.br
3277-6331

