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MODELO ANEXO IV – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO  

 

PLANO DE TRABALHO 

 
1- DADOS CADASTRAIS 

     Nome da OSC: 

     Registro do CNPJ: 

     Endereço completo: 

     Bairro: 

     Município: 

 CEP: 

 UF: 

 Número de Telefone com DDD: 

 E-mail: 

 Página na WEB (site): 

 Nome do Representante da OSC: 

 RG/Orgão: 

 Cargo: 

 E-mail: 

 Endereço: 
 

2 -  DESCRIÇÃO DA PARCERIA 

 

2.1. Objeto da Parceria: (descrever, de forma clara e objetiva, o objeto da 
parceria, correlacionando as ações que serão desenvolvidas com as metas 
a serem atingidas) 

2.2. Descrição da realidade: (identificar e qualificar a demanda, elaborando 

diagnóstico da realidade (descrição no cenário local) onde o projeto será 
executado. Demonstrando o nexo entre essa realidade e as metas a serem 
atingidas)  

2.3. Ações a serem executadas: (Informar as ações a serem executadas, 
devendo conter os elementos mínimo: estudo preliminar do projeto 
arquitetônico; estudo preliminar do projeto social; etapas de pré-seleção 
dos beneficiários; apresentação dos projetos nos órgãos competentes; 
execução das obras) 

2.4. Forma de Execução das Ações: (descrever como serão desenvolvidas as 

ações propostas (objeto da Parceria) a fim de que sejam alcançadas as 
metas previstas) 

2.5. Descrição das Metas Quantitativas: (escrever e quantificar o objetivo a 
ser alcançado com a Parceria (os dados podem ser numéricos, razão, 
proporção ou taxa). 
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2.6. Definição dos Indicadores: (Identificar os parâmetros que serão utilizados 
para aferição do cumprimento das metas, isto é, os meios objetivos para 
apurar se as metas estão sendo cumpridas. Importante saber: famílias 
atendidas, unidades habitacionais construídas, empregos diretos gerados, 
etc.). 

 

3 -  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

AÇÕES PRAZOS 

(especificar as ações a serem executadas, 
considerando os elementos mínimos abaixo) 

(Informar os prazos 
para a execução das 

ações e para o 
cumprimento das 

metas) 

Estudo Preliminar do Projeto Arquitetônico  

Estudo Preliminar do Projeto Social  

Etapas de pré-seleção dos beneficiários  

Apresentação dos projetos nos órgãos 
competentes 

 

Execução das obras  

Outras ações (especificar)  

 

4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PLANO DE TRABALHO 

 
 
 

 

AUTENTICAÇÃO: 
 

Local e Data: 
 
Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil 

 

 


