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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:  
 
I – programa de trabalho proposto pela beneficiária ou exposição das 
unidades de serviço objeto dos repasses concedidos, avaliado pela Comissão, 
contendo:  

 
a. razões que justifiquem o repasse da subvenção;  
 

b. descrição completa do objeto a ser executado; 
 
c. descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 

 
d. etapas ou fases de execução do objeto, com previsão de início e fim; 
 

e. plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente 
e contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou 
evento; 107 § 2o (LF no 8.666/93, artigo 116). 108 § 1o e incisos I a VII (LF 
no 8666/93, artigo 116) c.c artigo 2o, IN STN no 01/97. 

 
f. cronograma de desembolso. 
 

II – Declaração de Utilidade Pública Federal, Estadual ou Municipal (fls. 61 – 
Lei Municipal 2.914, de 23/04/2008); 
 

III – Comprovante de inscrição da beneficiária no C.N.P.J. ; 
 
IV – Estatuto Oficial da Entidade Cadastrada e suas alterações, declarando a 

filantropia dos serviços prestados, inclusive a observação de que não 
remunera os Diretores; 
  
V – Ata de Eleição da atual Diretoria, com enfoque especial na composição 

do Conselho Fiscal; 
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VI - Atestado de Funcionamento, mediante apresentação da DECA municipal;  

 
VII – Cadastramento como Entidade Beneficente de Assistência Social junto 
ao Conselho Municipal ou junto ao Conselho correspondente;  
 

VIII – CPF e RG do representante da entidade; 
 
IX – Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal; 

 
X – Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Estadual; 
 

XI - Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Municipal; 
 
XII - Certidão de regularidade expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; 
 
XIII - Certidão Negativa de Débitos de FGTS;  
 

XIV – Certidão Negativa de Débitos de INSS;  
 
XV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
XVI – Inexistência de pendência com relação à prestação de contas anterior; 
 

XVII – Declaração de que dispõe de capacidade técnica necessária à 
implantação e funcionamento do projeto; 
 

XVIII – Declaração de que os contratados com recursos governamentais não 
são servidores públicos, nem membros da diretoria da instituição; 
  
XIX – Prova da existência em quadro permanente de profissionais 

qualificados para execução ou manutenção das ações previstas no projeto; 
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MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (sede) 

 
1.1. Nome da Instituição:  
 

1.2. Endereço:  
E-mail da instituição:  
Fone/Fax: 

 
1.3. Vigência do mandato da diretoria atual: de___/___/____ 
até___/___/_____ 

Nome do Representante Legal: 
RG                                       CPF 
Fone:                                   Cel.: 
 

1.4. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ: 
Atividade econômica principal: 
Atividades econômicas secundárias: 

 
1.5. Número da inscrição no CMASP: 
Informar se possui inscrição em outros conselhos e o número de inscrição: 

 
1.6. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de 
novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7237 de 

20/07/2010. 
( ) Sim ( ) Não ( ) Em adequação 
 
1.6.1. Certificação 

CEBAS ( ) Sim ( ) Não Vigência: 
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1.7. Finalidade Estatutária (de acordo com o Estatuto Social) 

 
2. Unidade Executora 
 
2.1 Nome: 

 
2.2. Endereço:                                                                     
Fone/Fax:  

E-mail da unidade executora: 
Nº CNPJ:  
Data de Abertura no CNPJ: 

CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA COFINANCIAMENTO CONFORME 
DECLARAÇÃO ANEXO: 
( ) Conta bancária da Sede (mantenedora) 

( ) Conta bancária da Unidade Executora 
Agência: ______________________ 
Conta Corrente: _______________ 
 

2.3. Entidade de 
Educação ( )  
Saúde ( ) 

Assistência Social ( ) 
Outros ( ) _______________________ 
 

2.3.1. Possui Serviço/Programa ou Projeto Assistencial?  
 
2.4. Benefícios - Taxas e Tributos: ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal 

Isenções - Cessão de imóveis: ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal 
 
2.5. Imóvel onde funciona o Serviço é: ( ) Próprio ( ) Cedido ( ) Alugado 
 

2.6. A unidade executora fica aberta quantas horas por semana: 



 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

 
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

               
     

 
( ) até 20 horas 
( ) de 21 a 39 horas 

( ) 40 horas  
( ) mais de 40 horas 
( ) ininterrupto (24h/dia, 7 dias/ semana 
 

2.7. Quantos dias da semana a unidade executora funciona? 
( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5dias ( ) 6 dias ( ) 7 dias 
 

2.8. Linha Programática do Serviço/Programa/Projeto: 
( ) Geração de renda e oportunidade de trabalho 
( ) Educação para qualificação profissional 

( ) Garantia de direitos e proteção social da criança e do adolescente 
( ) Garantia de direitos e proteção social do idoso 
( ) Garantia de direitos e proteção social do deficiente 

( ) Garantia de direito e proteção social às vítimas de preconceitos de gênero 
ou raça/etnia 
( ) Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes  
( ) Serviço de acolhimento institucional para idosos 

( ) Serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua –
adulto 
( ) Serviço de acolhimento institucional e tratamento para dependentes de 

substância psicoativas 
( ) Serviço de apoio e proteção a família 
( ) Serviço de apoio e proteção às vítimas de violência doméstica e/ou sexual 

( ) Serviço de ações complementares às pessoas em situações de 
fragilidades circunstanciais e emergenciais de apoio à saúde 
 

2.9. Identificação do Coordenador Técnico do Serviço/Programa/Projeto 
Nome completo do Coordenador:  
CPF:                                            RG:  
Número do Registro Profissional:  

Formação:  
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Telefone do coordenador para contato:  
E-mail do coordenador:  

 
2.10. Identificação do Profissional Responsável pela execução do 
Serviço/Programa/ Projeto Assistencial 
Nome completo do Profissional:  

CPF:                                          RG:  
Número do Registro Profissional: 
Telefone do profissional para contato:  

E-mail do profissional:  
 
3. Detalhamento do Serviço  

 
3.1. Justificativa (Deve conter informações que fundamentem a pertinência e 
a relevância do Serviço/Programa/ Projeto Assistencial, definindo a situação 

que a ação pretende abordar para o enfrentamento das situações de 
vulnerabilidade e risco social, levantamento de dados existentes, 
identificação do público alvo, a importância dos resultados que se pretende 
alcançar, informações sobre a abrangência territorial da ação a ser 

desenvolvida). 
 
3.2. Objetivos (Descrever quais os propósitos do Serviço/Programa/ Projeto 

Assistencial, levando em consideração os resultados junto ao público alvo 
que pretende alcançar).  
 

3.3. Infraestrutura Física Existente (Descrição da infraestrutura física 
existente na unidade executora para a execução do Serviço/Programa/ 
Projeto Assistencial) 

 
3.4. Condições e formas de acesso de usuários e famílias  
Condições de Acesso: 
Formas de Acesso:  
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3.5. Capacidade de Atendimento da Unidade (considerar infraestrutura, 
recursos humanos e financeiros) 

3.6. Metas a serem cofinanciadas 
Nº de Usuários: 
Nº de famílias dos usuários a serem atendidos: 
Nº de Famílias (somente para Serviços cujo público alvo seja “família”): 

 
3.7. Público alvo  
FAMÍLIA ( ) 

CRIANÇA ( ) 
ADOLESCENTE ( ) 
JOVEM ( ) 

ADULTO ( ) 
IDOSO ( ) 
 

3.8. Metodologia de trabalho/Estratégias metodológicas e periodicidade (É 
imprescindível a descrição detalhada da metodologia adotada para o 
desenvolvimento das ações que serão realizadas com o público alvo, tendo 
em vista alcançar os objetivos e metas propostos e os resultados que dele se 

esperam. Descrever também as formas de participação dos usuários/famílias 
e as estratégias metodológicas que serão utilizadas em todas as etapas do 
plano: elaboração, execução e monitoramento). 

 
Identificar as estratégias acima descritas, a periodicidade e a carga horária 
prevista. 

 
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 

PERIODICIDADE 
CARGA HORÁRIA  
 
3.9. Articulação em Rede (Identificar as instituições e/ou organizações com 

as quais haverá articulação para o alcance dos objetivos propostos, 
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descrevendo as articulações a serem realizadas para o desenvolvimento das 
ações junto aos usuários, considerando aquelas a serem efetuadas com a 

rede de serviços existente na comunidade, com demais serviços 
socioassistenciais, com outras políticas sociais, órgãos de defesa e garantia 
de direitos, conselhos municipais, entre outros). 
 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE PERIODICIDADE 
 
3.10. Atividades de Gestão Operacional (Descrever as atividades de gestão 

operacional). 
 
ATIVIDADES DE GESTÃO  

 
PERIODICIDADE  
CARGA HORÁRIA 

 
3.11. Resultados Esperados 
Aquisições dos Usuários 
 

3.12. RECURSOS HUMANOS (QUE ATUAM NO SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO 
ASSISTENCIAL) 
 

Indique o nº total de Recursos Humanos - RH:  
 
INDIQUE O Nº DE RH SEGUNDO A ESCOLARIDADE: 

INDIQUE O Nº DE RH COM NÍVEL SUPERIOR, DE ACORDO COM A ÁREA DE 
FORMAÇÃO:  
 

INDIQUE O Nº DE RH QUE POSSUEM PÓS—GRADUAÇÃO (INDICANDO A 
ÁREA) 
 
3.13. RECURSO FINANCEIRO A SER UTILIZADO INDICANDO A PREVISÃO DE 

VALORES OFERECIDOS COMO CONTRAPARTIDA E DE VALORES A SEREM 
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SUBVENCIONADOS (Previsão do custo total anual para a manutenção do 
Serviço/Programa/ Projeto Assistencial) 

 
FOLHA DE PAGAMENTO 
MATERIAL CONSUMO 
SERVIÇOS 

ENCARGOS IMPOSTOS 
BENEFÍCIOS 
HORA/SEMANAL 

TOTAL GERAL MENSAL: R$ 
TOTAL GERAL ANUAL: R$ 
 

3.14. AVALIAÇÃO (Descrever como e com quem se dará a avaliação do 
trabalho, quais as formas de participação dos usuários/famílias, parceiros e 
demais serviços envolvidos, de maneira que possibilite observar se os 

objetivos estão sendo alcançados, constatar as dificuldades e facilidades 
encontradas no processo, na perspectiva de verificar a necessidade de 
realizar modificações ou manutenção do processo em desenvolvimento). 
 

4. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR 
TÉCNICO, TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTACÃO DE CONTAS 

 
4.1. PRESIDENTE 
Nome:  

Data 
Assinatura:  
 

4.2. COORDENADOR TÉCNICO 
Nome:  
Data 
Assinatura:  
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4.3. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

Nome: 
Data: 
Assinatura:  
 

4.4. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Nome: 
Data: 

Assinatura: 
 


