
ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

PESSOA JURÍDICA

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente C.N.P.J.

Endereço

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefone

Nome do Responsável C.P.F.

C.I./Órgão Expedidor Cargo Outro telefone ou email:

Endereço C.E.P.

Home Page: e-mail:

2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome C.N.P.J/C.P.F.

Endereço

 Município/UF C.E.P. Valor R$

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto (nome dado pelo proponente ao projeto ou evento)

Período de Realização do Projeto ou evento Período de Execução do Compromisso

Data de Início Data de Término
Data da Assinatura do 
Termo de Compromisso

(30 dias após a data do 
término do projeto)

OBS:



Identificação do Objeto/Objetivos (indique os objetivos, isto é, o que se deseja realizar, a delimitação e especificação, se 
possível, do público que será diretamente beneficiado pelo projeto, bem como os resultados esperados).

OBJETIVO  

Justificativa da Proposição (Para que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no Município 
de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro).

JUSTIFICATIVA

 

Descrição (O proponente deverá explicar como pretende desenvolver o projeto, deixando claro seu funcionamento. Ações 
necessárias para alcançar os objetivos; plano de ação. )

DESCRIÇÃO:



Currículo/Histórico do Proponente e do projeto (Currículo/Histórico de eventos/projetos realizados e/ou participados na área 
a fim com devida comprovação(fotos, reportagens, certificados, etc)

HISTÓRICO

Contrapartida Social (O proponente deverá desenvolver uma contrapartida social em prol do município/comunidade)

CONTRAPARTIDA SOCIAL



4 - PLANO DE APLICAÇÃO
 (R$ 1,00 – Discriminação de todas as despesas previstas para o projeto ou evento)

Ordem Especificação Quantidade Preço
Unitário

Concedente Proponente Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL GERAL

4.1 – Resumo das Fontes de Recursos para o Financiamento do Projeto (Nesse formulário o proponente deverá citar todas 
as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na execução do projeto.

Fontes Valor
1 Recursos Próprios  

2 Outros Recursos

3 Incentivos Fiscais (incentivos fiscais previstos em Leis Federais, 
Estaduais ou Municipais)

4 Receitas Previstas (receitas geradas com a execução do projeto)

5 Recursos Pleiteados à SMED

Totais

5 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Educação
e  Desporto (SMED) para  os  efeitos  e  sob  as  penas  da  lei,  que  inexiste  qualquer  débito  em mora  ou  situação  de
inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município de Pelotas, na forma deste Plano
de Trabalho.



___________________________________________________________________
Local e data

____________________________________________________________________
Proponente

DECLARAÇÃO

Declaro ter pleno conhecimento do disposto no  § 2º do Art. 10º da lei 6218/2015, que

constituí  a  apresentação  de  uma  contrapartida  social,  na  forma  de  atividades  de  natureza

esportiva, destinadas a universalizar o acesso e o desenvolvimento do esporte.

__________________________________________________________________
Local e data

_____________________________________________________________________
Proponente


