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ANEXO  IV - FORMULÁRIO-PADRÃO | PLANO DE TRABALHO 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC PROPONENTE (anexar comprovantes) 

Razão social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Complemento:  CEP:  

DDD Telefone:  

E-mail:  

Responsável legal:  

CPF e RG:  

Endereço:  

Complemento:  CEP:  

DDD Telefone:  

E-mail:  

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Nome do projeto: Estacionamento Rotativo Pago  

Objeto execução: 
A administração do Estacionamentos Rotativo Pago do município de 

Timóteo 

Público Alvo: Condutores automotivos 

Duração execução: 12 meses, datados da data de assinatura da parceria. 

Valor total pleiteado: xxx (o proponente deverá preencher) 

 

3 – Dados bancários (projeto): providenciar após aprovação do plano, mas antes da assinatura do termo. 

Nome Banco:  

Nº Agência:  

Nº Conta Corrente:  
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4 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

Descrever a realidade que será objeto da parceria, demonstrando como as ações da parceria pretendem 

afetar essa realidade, contribuindo para sua modificação 

 

 

 

5 - JUSTIFICATIVA: 

(Por que se propõe o projeto diante do diagnóstico da realidade, e sua importância para os beneficiários 

do projeto, que justifiquem a celebração de um termo com a administração pública). Citar o motivo que 

o levou a propor o projeto, ressaltando a importância do mesmo, caracterizando os beneficiários, se 

possível mensurar dados reais que justifique.  

 

 

 

6 – METODOLOGIA: 

Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do 

projeto 

 

Com objetivo de proporcionar a rotatividade de vagas em locais comerciais com maior fluxo de veículos, 

será adotado o estacionamento rotativo pago nas vias e áreas públicas do Município de Timóteo, 

popularmente conhecido como “Faixa Azul”. 

 

O Estacionamento Rotativo Pago será operacionalizado por meio de aplicativo digital, disponível para 

ser baixado gratuitamente por qualquer cidadão em lojas de aplicativos para dispositivos “Smartphone” 

com sistema operacional androide ou iOS. Neste aplicativo os usuários poderão adquirir creditos 

antecipados para utilizarem as vagas, sendo as tarifas do estacionamento rotativo regulamentadas 

exclusivamente pela Prefeitura de Timóteo, não tendo a OSC autonomia para alterar os valores. A 

demarcação estimada de 600 vagas destinadas ao Estacionamento Rotativo Pago e as placas de 

sinalização também são de responsabilidade da prefeitura. 

 

Como alternativa aos creditos que podem ser adquiridos diretamente pela rede mundial de computadores, 

o cidadão usuário do estacionamento rotativo poderá adquirir creditos em lojas parceiras (PDV) ou junto 

a MONITORES a serviço da OSC que atuam nas ruas para orientar e comercializar creditos e os tickets 

de estacionamento que também são alternativas para os usuários que não detém dispositivos 

“Smartphone”, e poderão comprar tickets avulsos diretamente dos monitores, na forma de pagamento em 

dinheiro, sendo este obrigatoriamente registrado no sistema. 

 

Independente do meio utilizado para comercializar o uso do estacionamento rotativo, todos os recursos 

financeiros arrecadados através do Estacionamento Rotativo Pago serão obrigatoriamente objeto de 

prestação de contas mensal da OSC, bem como os recursos financeiros deverão ser 

repassados/depositados em conta bancaria específica de titularidade da Prefeitura de Timóteo. 
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Serão acobertadas as despesas/custos da OSC para Administração do Estacionamento Rotativo Pago, 

sendo esta cobertura estritamente para aquelas despesas aprovadas neste plano de trabalho e/ou aprovadas 

em possível termo aditivo, qualquer despesa fora do plano de trabalho será glosada. 
 
Aquisição e distribuição de Cestas básicas para instituições idôneas e de comprovada prestação de serviço 

de interesse público sediada no município de Timóteo poderão ser previstas no Plano de Trabalho como 

medida social proporcionada pelos usuários do Estacionamento Rotativo Pago, em benefício dos menos 

favorecidos economicamente, a constar nas Despesas Fixas. 

 
Demais regulamentos do estacionamento rotativo pago no município de Timóteo foram e/ou serão 

editados e publicados pela Prefeitura de Timóteo. 
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7 - FORMA DE EXECUÇÃO, METAS E INDICADORES 

N° 

Metas 
Devem ser quantificáveis, verificáveis e 

com prazo definido 

Ações 
Operações concretas a serem realizadas 

para o atendimento da meta.  

Indicadores 
É a forma de aferição do cumprimento ou 

não da meta. Deve ser passível de 

verificação. 

Documentos para verificação 
Documentos que contém os elementos 

para verificação dos indicadores.  

Prazo de 

execução 

 

1 

Administrar em horário e dia 

comercial as 600 vagas de 

estacionamento rotativo na região 

comercial central do município de 

Timóteo. 

- Coordenar e disponibilizar 01 

monitor para, no mínimo, 30 vagas 

de estacionamento; 

 

- Orientar o usuário quanto a 

utilização dos creditos de 

estacionamento rotativo; 

 

- Notificar o usuário quanto ao 

descumprimentos das regras do 

estacionamento rotativo vigente. 

- Numero diário de veículos 

utilizando as vagas rotativas; 

 

- Numero de notificações 

emitidas; 

 

- Total de creditos de 

estacionamentos rotativos 

adquiridos pelo público alvo; 

 

- Total de creditos de 

estacionamentos rotativos 

utilizados pelo público alvo. 

- Relatório gerencial das 

atividades e resultados alcançados 

no período;  

 

- Extrato/relatório detalhado do 

sistema informatizado utilizado 

para operacionalizar o 

estacionamento rotativo, incluindo 

identificação do veiculo, 

identificação do período e tarifa 

cobrada;  

 

- Registro fotográfico das 

atividades. 

Mensal 

2 

Administrar em horário e dia 

comercial as vagas de escape 

(gratuitas) na região comercial 

central do município de Timóteo. 

- Controlar tempo Maximo 

permitido para utilização. 

 

 

- Numero diário de veículos 

utilizando as vagas rotativas; 

 

- Numero de notificações 

emitidas; 

- Relatório gerencial das 

atividades e resultados alcançados 

no período;  

 

Mensal 

3 

Doar xx cestas básicas por mês, 

para instituições idôneas e de 

comprovada prestação de serviço 

de interesse público sediada no 

município de Timóteo, a ser 

constada nas Despesas Fixas. 

- Identificar instituições com maior 

necessidade de apoio  

- Numero de cestas básicas doadas  - Nota fiscal e comprovante de 

pagamento 

- Recibo de doação com a devida 

indicação da instituição 

beneficiaria; 

- Registro fotográfico da doação 

Mensal 
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8 – PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Receita 

Item  1º mês  2º mês  3º mês  4º mês  5º mês  6º mês  7º mês  8º mês  9º mês  10º mês  11º mês  12º mês  

Estacionamento rotativo 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Despesa 

Vencimentos e vantagens 

fixas – pessoal civil 
33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 33.432,00 

Obrigações patronais 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 3.963,81 

Provisionamento de 

Indenizações trabalhistas 
11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 11.053,12 

Despesas  Fixas  
           

Total despesa   
          

Previsão total da receita do município : 1.080.000,00 

Previsão total da despesa do proponente: xxxxxxxxxx 
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8.1 - PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA DOS RECURSOS HUMANOS  

Cargo/função 

Vencimentos e 

vantagens fixas – 

pessoal civil 

Obrigações patronais 

Provisionamento de 

Indenizações 

trabalhistas 

Custo unitário total 
Quantidade de 

profissionais  
Custo mensal total 

Coordenador Geral R$ 1.950,00 R$ 203,75 R$ 684,67 R$ 2.838,42 1 R$ 2.838,42 

Supervisor de equipe R$ 1.650,00 R$ 179,75 R$ 579,33 R$ 2.409,08 1 R$ 2.409,08 

Auxiliar administrativo R$ 1.200,00 R$ 143,75 R$ 421,33 R$1.765,08 1 R$ 1.765,08 

Monitor/faixa azul R$ 1.193,00 R$ 143,19 R$ 418,88 R$ 1.755,07 24 R$ 42.121,68 

TOTAL MENSAL R$ 5.993,00 R$ 670,44 R$ 2.104,21 R$ 8.767,65 27 R$ 49.134,26 

 

 

9 – EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA PARA UTILIZAÇÃO DO PROPONENTE NO PROJETO 

Item Quantitativo Estado de conservação 

Smartphones 29 Ótimo 

Impressoras de mão 29 Ótimo 

Computador desktop com monitor e periféricos 1 Ótimo 

Mesa de escritório para computador 1 Ótimo 

 

Timóteo, ____ de _____________ de 2020. 

 

CARIMBO CNPJ  

OSC PROPONENTE 

 

ASSINATURA RESP. LEGAL 

OSC PROPONENTE 


