
 

 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2022 
 
 
Padroniza os planos de trabalhos 
apresentados para fins de celebração 
de parcerias com base na Lei Federal 
13.019/2014 e determina a prévia 
submissão deles ao secretário da 
pasta pertinente. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a necessidade de aprimoramento das rotinas 
administrativas acerca das parcerias celebradas com base na Lei Federal 13.019/2014; 

 
 

DETERMINA 
 

  Art. 1º. O plano de trabalho a ser apresentado pela entidade do terceiro 
setor interessada em celebrar parcerias com o Município com base na Lei Federal 
13.019/2014 deve seguir o modelo e instruções previstos no anexo único deste decreto. 
 
  Art. 2º. Previamente à celebração da parceria, o respectivo plano de 
trabalho deverá ser submetido ao secretário da pasta pertinente, que o aprovará, caso 
entenda que os valores ou auxílios pretendidos são adequados às despesas do projeto 
e que a realização deste possui interesse público e social. 
 
  §1º. Não será celebrada a parceria sem a aprovação do respectivo plano 
de trabalho pelo secretário da pasta pertinente.  
 
  §2º O secretário poderá solicitar à entidade as alterações e adequações 
ao plano trabalho que entender pertinentes. 
 
  Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
   
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 27 de julho de 2022. 
 
 

 
Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 



 

 

 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

I - Projeto da parceria 

Nome:   

Duração:   

Público-alvo: 

Local:   

II - Entidade realizadora 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

Site na internet: 

Conta bancária: 

III - Representante legal da entidade  

Nome completo: 

CPF: 

Endereço: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Início do mandato: 

Fim do mandato: 

IV - Histórico da entidade 

Instruções. Descreva aqui, resumidamente, as credenciais da entidade. 

Exemplo: O CTG Gaivota Campeira, conhecido e respeitado por todos da cidade, foi fundado em 1950 
e tem décadas de serviços prestados no Município (... desenvolver)   

V - Cenário atual e importância do projeto (Lei 13.019/2014, art. 22, inc. I) 

Instruções. Descreva aqui o cenário atual que revela a importância do projeto. 

Exemplo: Em um mundo cada vez mais globalizado e sem apreço às coisas do passado, as crianças e 
adolescentes da nossa cidade estão perdendo o contato com as tradições gaudérias cultivadas por 
seus pais, avós e antepassados (... desenvolver) 

VI - Atividades que a entidade irá realizar (Lei 13.019/2014, art. 22, incisos II e III) 

Descreva aqui, com detalhes, as atividades que a entidade irá realizar no projeto e a forma de realizá-
las. A atividade prevista precisa ser concreta e bem definida, não pode ser algo genérico. 

Exemplo:  



 

 

Aulas de dança. A entidade irá oferecer gratuitamente aulas de dança tradicional gaúcha, semanais, 
pelo período de 12 meses, a um número mínimo de ** crianças e adolescentes (...detalhar mais)    

 

Exemplos do que não deve constar no espaço reservado às atividades (por serem itens genéricos):  

Promover a cultura; Estimular o interesse pelas tradições. 

VII - Forma de comprovação das atividades  

Instruções. Descreva aqui como a entidade irá comprovar que realizou as atividades do projeto. 

Exemplo: 

- Entrega do contrato com o professor de dança; 

- Entrega das listas de presença; 

- Entrega da declaração dos pais de cada aluno; 

- Entrega de fotos e vídeos das aulas e atividades realizadas; e 

- Entrega de print screens de postagens em redes sociais e de publicações na imprensa. 

 

VIII - Metas (Lei 13.019/2014, art. 22, incisos II e III) 

Instruções: Descreva aqui as metas que a entidade se propõe a atingir na parceria. Quando a parceria 

se encerrar, o Município verificará se a entidade atingiu as metas ou não. Por esse motivo, a meta 
deve ser sempre mensurável, ou seja, deve sempre se referir a um número ou porcentagem: 

 

Exemplos: 

Meta 1: 70% ou mais de pais satisfeitos na pesquisa de satisfação ao final do projeto; 

Meta 2: 4 apresentações públicas (ou mais) dos alunos em eventos tradicionalistas durante o 

período da parceria; e 

Meta 3: Desistência inferior a 20% do total de alunos ao final do projeto. 

 

 

Exemplos do que não deve constar no espaço reservado às metas (por não serem itens mensuráveis):  

Promover a cultura; Estimular o interesse pelas tradições. 

IX - Forma de comprovação das metas (Lei 13.019/2014, art. 22, inc. IV) 

Instruções: Descreva aqui como a entidade irá comprovar que atingiu as metas. 

 

Exemplos: 

Meta 1: Entrega de toda a documentação da pesquisa realizada 

Meta 2: Entrega das declarações de participação feitas pelos realizadores dos eventos e (...) 

Meta 3: Entrega das listas de presença das aulas de dança; 

 

X - Despesas para realização do projeto (Lei 13.019/2014, art. 22, inc. II-A) 

 Instruções. Preveja aqui, detalhadamente, as despesas que a entidade terá para 

realizar o projeto, com os respectivos valores. Recomenda-se que a entidade junte ao plano de 

trabalho orçamentos que justifiquem os valores citados. 



 

 

Exemplos: 

1. Aquisição de serviço de aulas de danças tradicional gaúcha para XX alunos por 12 meses: R$ 
XX,XX; 

2. Aquisição de serviço de transporte dos alunos para apresentação em [CIDADE]: R$ XX,XX 
 

XI - Repasse público pretendido (Lei 13.019/2014, art. 22, inc. II-A) 

Instruções. Informe aqui o valor total que a entidade pretende obter dos cofres públicos para arcar 

com as despesas para a realização do projeto. 

 

XII - Contrapartida 

Instruções. Informe aqui o valor total que a entidade irá aplicar nas despesas para a realização do 

projeto com meios próprios. 

 

 

 

XIII - Auxílio público não pecuniário pretendido  

Instruções. Utilizar esse campo caso a entidade pretenda do Poder Público auxílio para realizar o 

projeto que não seja dinheiro.  

Exemplo: serviços de transporte de alunos para os eventos. 

 

XIV - Outros/diversos  

Instruções. Utilizar esse espaço caso a entidade pretenda incluir no plano de trabalho outros 

elementos.  

Serafina Corrêa, ____ de __________ de _________________ 

 

___________________________________ 

[REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE] 

 

Ao Prefeito Municipal, 

NOS TERMOS DO ART. 2º, CAPUT, DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2022, APROVO O PRESENTE 
PLANO DE TRABALHO, POR ENTENDER QUE OS VALORES E/OU AUXÍLIOS PRETENDIDOS SÃO 
ADEQUADOS ÀS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO, E POR 
ENTENDER QUE O PROJETO POSSUI INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL.  

 

Data: ___/___/______ 

Secretaria responsável:_______________________________ 

Secretário da pasta: _________________________________ 

Assinatura: _________________ 


