
   

 

   

 

PLANO DE TRABALHO 

1 Identificação do Proponente: [nome do proponente/ Município/ Estado/ CNPJ/ Endereço/ Telefone] 

2 Natureza Jurídica: [especificar a natureza jurídica do proponente] 

3 Identificação da unidade gestora prevista: [identificar a unidade gestora prevista: nome/ Município/ Estado/ 

CNPJ/ Endereço/ Telefone] 

4 Objeto: [descrição deve ser completa e concisa do objeto a ser executado, o qual deverá contemplar 

elementos que possibilitem a avaliação da respectiva funcionalidade quando da sua conclusão] 

5 Objetivo Geral: [o objetivo geral expressa a intenção de atingir um determinado fim, uma mudança na 

situação social da região, e deve conter: o que a organização deseja realizar com o Projeto; que mudanças se 

quer alcançar; que diferença o projeto quer fazer] 

6 Objetivos Específicos: [o objetivo específico é um detalhamento do objetivo geral. Quando reunimos todos os 

objetivos específicos, devemos chegar ao objetivo geral da pesquisa. Detalhada os resultados a serem 

alcançados, há uma especificação mais aprofundada sobre as etapas que devem fazer parte do Objeto.  Eles 

sequenciam os pontos para o alcance do objetivo geral. É como se eles guiassem a execução da pesquisa, 

identificando assim todo processo realizado] 

7 Dos procedimentos metodológicos: [apresenta a sequência lógica para o alcance do objetivo geral; objetivo 

específico; resultados esperados; indicadores, entre outros aspectos que favoreçam a implantação e 

implementação da proposta, ou seja, o passo a passo para o planejamento da execução plena da proposta] 

8 Público-Alvo: [o público-alvo deve estar relacionado aos objetivos do Programa, não sendo suficiente indicar 

toda a população. Preferencialmente quantificar o público-alvo a ser atingido] 

9 Localização: [Município/ Estado beneficiado. Área de Abrangência constitui os arredores da localização que 

serão beneficiados de forma indireta] 

10 Problema a ser resolvido/ justificativa: [descrever qual o problema/motivo que o projeto irá mitigar ou tentar 

resolver, detalhando suas consequências para a população e a (s) cidade (s) do local. Contextualizar os 

problemas a que se propõe resolver e/ou minimizar. Relacionar o problema nos âmbitos, estadual e local ou 

estadual, municipal e comunidade. Demonstrar como as políticas públicas tratam deste problema] 

11 Resultados Esperados: [indicar os resultados esperados considerando o problema a ser resolvido, o objetivo 

do Programa e o público-alvo] 

12 Relação entre a Proposta e os objetivos e diretrizes do Programa federal (2217): [indicar a vinculação 

entre a proposta e os objetivos e diretrizes do Programa federal vigente] 

13 Caracterização dos interesses recíprocos: [a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e 

diretrizes do Programa federal vigente, e a indicação do público-alvo, do problema a ser resolvido e dos 

resultados esperados] Obs.: vide Programa 2217, seus objetivos e diretrizes - PPA 2020-2023 

14 Metas: [explicitar as parcelas quantificáveis do Objeto, detalhando as características de cada item, e explicitar 

suas etapas] 

  



   

 

   

 

15 Cronograma físico-financeiro: [explicitar a relação entre execução física e financeira das metas/ etapas com 

o prazo requerido] 

[EXEMPLO] 

Entregas Cronograma físico- financeiro 
Meta/ Etapa Item Total % Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

        R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Meta 1                                                       
Meta 2                                                       
Meta N                            

Total                                                     

Total acumulado                                                 

16 Especificação dos produtos e previsão orçamentária das despesas: [explicitar os itens a serem 

executados de acordo com sua natureza – investimento ou custeio, descrição, unidade de medida e valores] 

[EXEMPLO] 

Quadro de Despesas  

Itens de Investimento  

Item  Descrição do item  Unidades  Valor por unidade   Valor total:  

1.          

2.          

Valor Total de Investimento:  

Itens de Custeio  

Item  Descrição da necessidade    Valor por hora  Valor total  

1.          

2.          

Valor Total de Custeio:  

Valor Total: (Investimento +Custeio)  

17 Prazo de execução: [tempo necessário previsto para concluir o projeto] 

18 Valor Global: [valor total do projeto por extenso] 

  



   

 

   

 

REFERÊNCIAS 

✓ Plano Plurianual PPA 2020/2023 (Objetivos e Diretrizes do Programa 2217) - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm#anexo 

✓ Lei Complementar nº 129, de 08 de janeiro de 2009. Institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, estabelece sua missão institucional, 

natureza jurídica, objetivos, área de atuação, instrumentos de ação, altera a Lei no 7.827, de 27 de setembro 

de 1989, e dá outras providências. 

✓ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp129.htm 

✓ Resolução nº 9, de 14 de novembro de 2019. Estabelece a relação nominal dos municípios da região Centro -

Oeste considerados elegíveis para integrar os espaços prioritários de atuação da SUDECO no quadriênio de 

2020 a 2023 em conformidade com a PNDR e o PRDCO 2020-2023. 

https://www.gov.br/sudeco/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes-1/legislacao/29-

resolucao_n__9___cidades_medias___publicacao_no_boletim_interno_5_6.pdf 

✓ Resolução Sudeco nº 21, de 28 de abril de 2021. Dispõe sobre a descentralização de crédito no âmbito da 

SUDECO e entidades da Administração Pública Federal, integrantes do Orçamento Fiscal da Seguridade 

Social da União. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-sudeco-n-21-de-28-de-abril-de-2021-317624138 

✓ Resolução SUDECO nº 24, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre os requisitos para análise e seleção de 

propostas de transferências voluntárias a serem apoiadas pela SUDECO, com recursos alocados no 

Orçamento Geral da União no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-sudeco-n-24-de-27-de-maio-de-2021-324117704 

✓ Resolução n° 33, de 10 de setembro de 2021. Dispõe sobre os procedimentos e as rotinas aplicáveis à 

celebração de convênios e aos contratos de repasse. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-33-de-10-de-setembro-de-2021-344471547 

✓ Resolução Sudeco nº 44, de 12 de novembro de 2021. Altera o disposto na Resolução Sudeco nº 24, de 27 

de maio de 2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-sudeco-n-44-de-12-de-novembro-de-2021-360548260 

✓ Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020. Dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e 

entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 

União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada. 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10426.htm 

✓ Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. Estabelece normas para execução do estabelecido 

no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos 

da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 

24 de novembro de 2011 e dá outras providências. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-

interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287 

✓ Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9810.htm 

✓ Política Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste - PRDCO/ Projeto de Lei nº 6161 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2230641 
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