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ANEXO IV – MODELO PLANO DE TRABALHO 

 

1. Identificação do proponente 

 

Nome da OSC: 

CNPJ: Endereço da OSC: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Telefone: (DDD) Celular: (DDD) 

E-mail: Site: 

Nome do Dirigente da OSC: 

CPF:  RG: Órgão Expedidor: 

Endereço do Dirigente:  

 

2. Dados do Objeto 

 

 

3. Histórico do Proponente 
 

(Substituir o que esta grifado, pelas informações da Entidade) 

(02 (duas) páginas no máximo; fonte 12, justificado, times new roman) 

Descrever o histórico da organização de forma simplificada, suas experiências na Gestão Publica 

(exemplo: outros projetos que a OSC participa). 

 

4. Descrição do Objeto 

 

A presente parceria tem por objeto a concentração de esforços entre os partícipes para a operação 

e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores, 

denominado Telecentro Comunitário, no imóvel situado no endereço indicado no item 2. deste Plano de 

Trabalho, no âmbito do “Programa de Inclusão Digital” da Coordenadoria de Convergência Digital. 

 

5. Justificativa 

 

A SMIT – Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia tem por finalidade incentivar, 

prospectar, desenvolver e implantar métodos, instrumentos e técnicas que conduzam à melhoria e 

inovação na organização e serviços prestados pela Administração Pública Municipal, utilizando recursos 

da tecnologia da informação e comunicação, de modo a ampliar a qualidade do atendimento ao cidadão 

e promover sua participação no desenvolvimento de uma cidade inteligente, conforme exposto inciso I 

do Art. 2º do Decreto Municipal 58.411 de 13 de setembro de 2018. 

Nome da atividade: Programa Telecentros Comunitários 

Identificação do Objeto: Operação e Manutenção de um Telecentro Comunitário 

Nome do Telecentro Comunitário: 

(Indicar o nome do Telecentro Comunitário conforme tabela do Item 2.2 do Edital de Chamamento Público) 

Endereço do Telecentro Comunitário: (Incluir nome da Unidade) 

Tempo de Funcionamento: 45 horas semanais 

Período de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da publicação em Diário Oficial 

Nome do responsável técnico pelo Plano de Trabalho: RG:  

Valor total anual da parceria: R$ 70.320,00 (setenta mil trezentos e vinte reais), repassados 

semestralmente em duas parcelas de R$ 35.160,00 (trinta e cinco mil, cento e sessenta reais) 
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Os Telecentros Comunitários são espaços que proporcionam acesso público e gratuito às 

tecnologias da informação e comunicação, com computadores conectados à Internet, disponíveis para 

múltiplos usos, incluindo navegação livre, assistida, cursos, seminários, eventos, workshops e outras 

atividades de promoção à autonomia digital dos cidadãos em suas diversas dimensões, conforme as 

diretrizes da Lei Municipal nº 14.668, de 14 de janeiro de 2008 e suas alterações, que instituiu a Política 

Municipal de Inclusão Digital do Município de São Paulo, tendo como objetivo fomentar a inclusão 

digital.  

Os Telecentros Comunitários foram criados em 2001 para promover democratização de acesso à 

rede mundial de computadores, objetivando prestar apoio, informação e capacitação aos usuários das 

comunidades locais, em especial as menos favorecidas, com ações que promovam habilidades e 

competências no uso da tecnologia digital, bem como permitam o ingresso na sociedade da informação, 

essencial para o pleno desenvolvimento da cidadania. As atividades oferecidas nestas unidades são 

abertas a qualquer pessoa. 

Considerando a qualificação e experiência demonstrada no item 3 deste Plano de Trabalho, a 

parceria encontra-se devidamente justificada. 

 
A OSC candidata deverá complementar esse tópico justificando porque tem a capacitada operacional e 

técnica para gerir este serviço, além da sua atuação estar coerente com a proposta do Telecentro Comunitário e 

os cursos apresentados no item 8 deste Plano de Trabalho. 

 

6. Público-Alvo e Descrição da Realidade 

 
(Substituir o que esta grifado pelas informações da Entidade) 

(Descrever o público-alvo, assim como a realidade do bairro onde está o Telecentro Comunitário, 

(âmbito social, cultural, econômico-financeiro, infraestrutura, ambiental), informar se há equipamentos públicos 

na região e os principais problemas, potencialidades, acessibilidade, entre outros, conforme artigo 22, I, da Lei 

Federal nº. 13.019/2014.) 

 

7. Descrição das Metas e Indicadores  

 

As metas estabelecidas são utilizadas para o estudo estatístico quantitativo e qualitativo do 

Telecentro Comunitário, por meio dessa medição é possível realizar o controle de acessos, verificar a 

satisfação dos usuários e a efetividade do programa. 

 
Objetivo 

Estratégico 

Promoção da Inclusão Digital ao usuário do serviço, por meio do Telecentro 

Comunitário. 

Indicador 1 Frequência mensal de Acessos no Telecentro Comunitário 

Por que medir Necessidade de aferição da aderência dos cidadãos ao Telecentro Comunitário. 

Tipo Quantitativo 

Descrição Mínimo de acessos no Telecentro Comunitário por mês, registrados no Sistema de 

Gerenciamentos. 

Fórmula de cálculo Quantidade total mensal de acessos no Telecentro Comunitário que tiveram registro 

no Sistema de Gerenciamento dos Telecentros Comunitários.  

Periodicidade de 

apuração 

Mensal 

Responsável pela 

coleta dos dados 

OSC, a partir do Sistema de Gerenciamento dos Telecentros Comunitários. 

Responsável pela 

validação dos 

dados coletados e 

apuração do 

indicador 

PMSP 

Meta Mínimo de 700 acessos mensais 
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Objetivo 

Estratégico 

Promoção e geração da autonomia dos usuários do Telecentro Comunitário. 

Indicador 2 Quantidade de pessoas concluintes por mês 

Por que medir Necessidade de aferição da articulação da OSC com o território.  

Tipo Quantitativo 

Descrição Mínimo de pessoas concluintes dos cursos no Telecentro Comunitário por mês, 

registrados em lista de presença. 

Periodicidade de 

apuração 

Mensal 

Responsável pela 

coleta dos dados 

 OSC por meio de listas de presenças e Declaração de Participação 

Responsável pela 

validação dos 

dados coletados e 

apuração do 

indicador 

PMSP 

Meta Mínimo de 30 usuários mensais 

 

8. Descrição das Atividades a serem executadas 

 

 De acordo com a Lei Municipal nº. 14.668, de Janeiro de 2008, e diretrizes estabelecidas pela 

Coordenadoria de Convergência Digital da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, nos 

Telecentros Comunitários serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

a) Acesso, capacitação e aperfeiçoamento no uso de tecnologia da informação; 

b) Encontros, cursos, seminários e eventos; 

c) Realizar pesquisa do perfil da comunidade com o objetivo de criar parâmetros e diretrizes 

de trabalho; 

d) Construção de vínculos e relações de confiança com a comunidade local, visando estimular 

o uso da tecnologia digital e ações de inclusão social e cidadania;  

e) Outras atividades correlatas e compatíveis com o Sistema Municipal de Inclusão Digital. 

 

 As atividades oferecidas pelos Telecentros Comunitários serão abertas de forma totalmente 

gratuita, sendo vedada a cobrança de valores, a qualquer título, a qualquer pessoa, independentemente 

da condição de sócio ou filiado a partidos políticos, associações, entidades ou organizações de caráter 

associativo, religioso ou de defesa de direitos, observados os princípios da isonomia, impessoalidade e 

moralidade, afastada qualquer espécie de discriminação, relativa a sexo, orientação sexual, crença 

religiosa, idade, etnia ou qualquer deficiência. 

 

 

9. Forma de execução das atividades e cumprimento de metas atreladas 

 
A organização deverá descrever quais os cursos voltados à inclusão digital que serão feitos no período 

de vigência do Termo de Colaboração e se ocorrerão outras atividades para complementar o cumprimento das 

metas indicadas no Plano de Trabalho. Para cada atividade proposta deverá ser preenchida uma tabela e um 

micro cronograma, conforme modelos abaixo. As ações descritas nesse parágrafo deverão ser apresentadas 

(obrigatoriamente) no Relatório de Atividades entregue na Prestação de Contas. 

Todos os cursos deverão apresentar avaliação de satisfação dos concluintes. O índice de satisfação 

deverá ser obrigatoriamente um indicador qualitativo apresentado na tabela abaixo.  
 
Atividade: 

Programação e conteúdo abordado: 

Metodologia: como a atividade será executada 
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Frequência: inserir quantas vezes na semana a 

atividade será ofertada 

Carga horária: 

Público: Número de vagas: 

Meta: inserir uma linha 

para cada meta 

Indicador quantitativo: Indicador qualitativo: Meio de verificação: 

 

 
Micro cronograma 

Atividade Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 

     

     

     

     

Esta tabela é apenas um modelo e pode ser adaptada conforme a necessidade da(s) atividade(s) proposta(s)  
 

 

10. Cronograma de Execução das Atividades  
Quais são e quando ocorreram os cursos voltados à inclusão digital e atividades complementares indicadas 

acima.  

Na coluna Atividade insira o nome do curso e marque com um X o (s) mês (es) em que as atividades ocorrerão. 

 

 

Atividade 

Período de vigência do Termo de Colaboração – Ano 01 

OSC 

Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

              

              

              

              

              

              

              

 

Atividade 

Período de vigência do Termo de Colaboração – Ano 02 

OSC 

Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
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11. Estimativa de Receita  
(Atualizar os dados bancários e de Poupança) 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Valor do Repasse (em R$) 

Período de Vigência do Termo de Colaboração 

Repasse 1º Semestre  Repasse 2º Semestre 

Semestre R$ 35.160,00 R$ 35.160,00 

Acumulado R$ 35.160,00 R$ 70.320,00 

 

 

12. Referências para a realização de despesas com os valores repassados para a execução da 

parceria e preenchimento do presente Plano de Trabalho. 

 A verba de operação e manutenção deverá ser utilizada exclusivamente em prol da operação e 

manutenção do Telecentro Comunitário, e os limites abaixo deverão ser seguidos conforme os 

indicadores.  

 

a) Limite de realização de despesa por categoria (natureza) 

 

Os valores abaixo servem como referencia de utilização, podendo ser remanejados se necessário 

com prévia autorização do Departamento de Inclusão Digital. 

 

Especificação da Natureza da Despesa 
Porcentagem 

Mensal 
 Valor em R$  

RECURSOS HUMANOS (Custos Diretos) 

Posto de Trabalho (inclui: Recursos humanos, encargos sociais e 

trabalhistas e benefícios ao funcionário) 
83,79%  R$ 4.910,00  

OUTRAS DESPESAS (Custos Indiretos) 

Material de Escritório e consumo 

16,21% R$ 950,00 Material de Higiene e Limpeza 

Seguro dos Bens Patrimoniais relativos ao Telecentro Comunitário 
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              Serviços de Contabilidade 

Materiais de Manutenção, Acessibilidade e Reparos em Bens Patrimoniais. 

Concessionárias (Telefone, Internet) 

Limite total dos Gastos Mensais 100%  R$ 5.860,00  

Limite total dos Gastos Anual  R$ 70.320,00  

 

 

b) Descrição das categorias (natureza): 

 

 Despesas com Recursos Humanos (RH): 

Posto de trabalho: recursos humanos qualificados, conforme item 3.3.4 do Termo de 

Colaboração, necessários ao atendimento e orientação dos usuários quanto às atividades a 

serem desenvolvidas no Telecentro Comunitário, conforme Plano de Trabalho e demais 

orientações a serem estabelecidas pela Coordenadoria de Convergência Digital no curso da 

parceria; 

 

 Outras despesas: 

 Recursos materiais, desdobrados nas seguintes rubricas:  

o Material de escritório e consumo; 

o Material de limpeza e higiene. 

 Seguro imediato dos equipamentos, de propriedade de PMSP/SMIT, contra incêndio, 

eventos da natureza, furto, roubo, danos elétricos e avaria decorrente do uso 

inadequado, devendo ser indicada PMSP/SMIT como beneficiária e nominando esta 

como proprietária dos bens; 

 Serviços de monitoramento (alarme de segurança) do imóvel onde se localiza o 

Telecentro Comunitário;  

 Serviços de contabilidade realizados em decorrência da parceria, tais como folha de 

pagamento, encargos e prestação de contas; 

 Manutenção, acessibilidade e pequenos reparos de bens patrimoniais da SMIT, com 

prévia autorização do Departamento de Inclusão Digital; 

 Concessionárias de serviços públicos, tais como telefonia fixa, e prestadora de serviços 

de banda larga, com no mínimo 30Mbps. Na hipótese de não haver disponibilidade 

técnica na área, a Coordenadoria de Convergência Digital poderá aprovar a de banda 

larga menor. 

 

 Não serão cobertas, com os recursos da parceria, as despesas não previstas no plano de 

trabalho, exceto se forem solicitadas via Ofício com antecedência mínima de 15 dias corridos e 

aprovadas pela Diretoria de Inclusão Digital.  

 

c) Parâmetros para composição do quadro básico de recursos humanos e determinação das 

respectivas despesas e encargos 

 

 Para compor o quadro básico de recursos humanos diretamente envolvidos com a execução da 

parceria e a respectiva carga horária, a parceira deverá dispor de 02 profissionais qualificados conforme 

o item 3.3.4 alínea “a”, e deverão exercer as atividades conforme item 3.3.4 alíneas “b” a “g” do Termo 

de Colaboração.  

 

 Será acrescido, ao valor da folha de pagamento do quadro básico de recursos humanos 

diretamente envolvidos com a execução da parceria, o percentual do valor adicional para efeito da 
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provisão dos encargos sociais e do fundo de reserva, observando-se os seguintes parâmetros vigentes 

estabelecidos pela Receita Federal no início do Exercício e pelas demais leis trabalhistas.  

 

 Será considerado o valor máximo de 35,80%, com base no salário bruto dos agentes para 

pagamento dos recolhimentos de impostos provenientes do: INSS, FGTS e PIS, sendo que o 

valor excedente será desconsiderado.  

 

 Deverá ser provisionado o valor percentual de 21,57%, para cobertura de despesas com a 

provisão do fundo de reserva (1/3 de férias e encargos; 13º salário e encargos; multa do FGTS e 

outros referentes à rescisão de contrato), sendo que o valor que exceder será de responsabilidade 

da OSC; 

 

 

c) Limite de realização de despesa com a aquisição de recursos materiais: 

 

 Será disponibilizada a tabela de referencias no e-mail das organizações e também será 

disponibilizada para consulta no site oficial da PMSP/SMIT. 

 A reposição de itens deverá ocorrer apenas quando for necessária e o Departamento de 

Inclusão Digital deverá analisar os itens com o intuito de estabelecer nexo de causalidade e 

economicidade entre a receita e a despesa realizada. 

 Caso seja necessária a compra de algum item não relacionado, a OSC deverá solicitar a compra 

via Ofício, com antecedência de pelo menos 15 dias corridos, justificando a necessidade e finalidade de 

aquisição do item, será feita a compatibilidade do valor orçado com os preços de mercado e após 

aprovação da coordenadoria, a despesa poderá ser realizada.  

 As quantidades excedentes aos limites previstos configurarão ausência de nexo de causalidade 

entre a despesa realizada e a execução do objeto da parceria e por esta razão serão glosadas. 

 

 

13. Recursos Humanos 

 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Quantidade Cargo 
Carga Horária 

Semanal 

Remuneração 

Bruta (em R$) 
Vínculo Sindicato 

        

      

 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – RECURSOS 

HUMANOS 

PREVISÃO 

FUNCIONÁRIO 

1 

PREVISÃO 

FUNCIONÁRIO 2 Alíquota (em %) 

Salário base - CLT 
 

 
 

Salário bruto 
 

 
 

Salário líquido (sal. Bruto= – descontos) 
 

 
 

Vale transporte 
 

 
 

Vale refeição 
 

 
 

Vale alimentação 
 

 
 

Total - Recursos Humanos 
 

 
 

INSS 
 

 
 

Cota Patronal 
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FGTS 
 

 
 

PIS 
 

 
 

IRPF* 
 

 
 

Total - Recolhimentos  
 

 
 

Provisão de Férias 
 

 
 

Provisão de 1/3 Férias 
 

 
 

Provisão de INSS Férias 
 

 
 

Provisão de PIS Férias 
 

 
 

Provisão de FGTS Férias 
 

 
 

Provisão de 13º Salário 
 

 
 

Provisão de INSS 13º Salário 
 

 
 

Provisão de PIS 13º Salário 
 

 
 

Provisão de FGTS 13º Salário  
 

 
 

Provisão de Rescisão GRRF 
 

 
 

Total - Provisão 
 

 
 

TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS HUMANOS 

(SALÁRIO + ENCARGOS + PROVISÃO)  

 
100% 

*Despesa não arcada com recursos da parceria. 

 
CRONOGRAMA PROVISIONAMENTO – VERBAS RESCISÓRIAS 

 
Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Provisão Funcionário 

(21,57% sobre salário 

base) 

            

Provisão Funcionário 

(21,57% sobre salário-

base) 

            

Saldo Provisionamento 

Estimativa mensal 
            

Saldo Provisionamento 

Estimativa acumulado 
            

 

 

14. Proposta de Contrapartida 

 

a. A OSC deverá disponibilizar contrapartida, por meio de bens e serviços economicamente 

mensuráveis, de acordo com a previsão indicada abaixo, conforme Clausula 05 (cinco) 

do Termo de Colaboração. 
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Contrapartida 

Período de vigência do Termo de Colaboração – Ano 01 

M 

01 

M 

02 

M 

03 

M 

04 

M 

05 

M 

06 

M 

07 

M 

08 

M 

09 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Valor 

Mensurado  

(em R$) 

1) Pintura do 

Telecentro 

Comunitário 

       

      

2) Substituição 

ou manutenção 

da rede lógica 

       
      

3) Substituição 

ou manutenção 

da rede elétrica 

       
      

4) Trabalho do 

gestor da parceria 

da organização 

       

      

5) Trabalho do 

gestor de projetos 

da organização 

       

      

6) Disponibilização 

de softwares 
       

      

Contrapartida 

Período de vigência do Termo de Colaboração – Ano 02 

M 

01 

M 

02 

M 

03 

M 

04 

M 

05 

M 

06 

M 

07 

M 

08 

M 

09 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Valor 

Mensurado  

(em R$) 

1) Pintura do 

Telecentro 

Comunitário 

       

      

2) Substituição 

ou manutenção 

da rede lógica 

       
      

3) Substituição 

ou manutenção 

da rede elétrica 

       
      

4) Trabalho do 

gestor da parceria 

da organização 
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5) Trabalho do 

gestor de projetos 

da organização 

       

      

6) Disponibilização 

de softwares 
       

      

TOTAL (em R$)  

 

 

b. Os itens 1, 2 e 3 da tabela do item “a” são as contrapartidas obrigatórias e devem ser 

mensuradas pela OSC nesta tabela, conforme o Telecentro Comunitário escolhido neste 

Plano de Trabalho. 

c. A OSC poderá apresentar outras contrapartidas de bens e serviços na tabela do item “a”, 

as quais serão avaliadas pelo Departamento de Inclusão Digital e estão destacadas nos 

itens de 3 a 6 desta tabela. 

d. Ao longo da parceria poderão ser negociadas junto à OSC novas contrapartidas de bens e 

serviços, conforme necessidades futuras. 

e. As contrapartidas são detalhadas a seguir: 

i. 1) Pintura do Telecentro Comunitário: deverá ser realizada pintura no Telecentro 

Comunitário 15 dias corridos antes do início da operação do espaço e 

manutenção a cada seis meses, ou quando a pintura apresentar descascamento, 

humidade, envelhecimento no aspecto ou outro tipo de irregularidade. 

ii. 2) Substituição ou manutenção da rede lógica: deverá ser realizada a troca de 

cabeamento de rede lógica em quantidade suficiente para atender os 

computadores presentes no Telecentro Comunitário, bem como a adaptação de 

entrada de tomada de módulo de rede RJ45 no Telecentro Comunitário 15 dias 

corridos antes do início da operação do espaço e manutenção a cada seis meses, 

ou quando a infraestrutura apresentar danificação por intempéries, ou por mau 

uso. 

iii. 3) Substituição ou manutenção da rede elétrica: deverá ser realizada a atualização 

de pontos de tomadas que estiverem em desacordo com as normas técnicas no 

Telecentro Comunitário 15 dias corridos antes do início da operação do espaço e 

manutenção a cada seis meses, ou quando apresentarem danificação por 

intempéries, ou por mau uso. 
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iv. 4) Trabalho do gestor da parceria da organização: poderá ser apresentada horas de 

trabalho de profissional(is) que realizou(ram) gestão direta da parceria com 

SMIT. 

v. 5) Trabalho do gestor de projetos da organização: poderá ser apresentada horas de 

trabalho de profissional(is) que realizou(ram) gestão direta de projetos com 

SMIT. 

vi. 6) Disponibilização de softwares: poderão ser apresentados softwares como 

contrapartida, os quais contemplam pacote de aplicativos para escritório (editor 

de texto, planilhas, editor de vídeos, imagens, apresentação), software para PDF, 

compactação de arquivos, pacote antivírus, outros softwares correlatos. A 

disponibilização dessa contrapartida pode ser realizada em todo o período de 

vigência da parceria. 

f. A comprovação de contrapartida deve ser apresentada de acordo com modelo disposto 

em manual específico de Prestação de Contas disponibilizado pela PMSP/SMIT. 

 

15. Prestação de Contas 

 

Todos os documentos abaixo deverão ser apresentados separadamente de forma mensal e 

entregues quadrimestralmente conforme item 10.3 e 10.4 do Termo de Colaboração. 

 

a)  Ofícios e Relatórios: 

 

 Ofício indicando a referência da Prestação de contas (Anexo I - emitido em papel 

timbrado e assinada pelo representante legal da OSC e pelo contador responsável pela Prestação 

de Contas – este ofício indica a data da Prestação de contas e o mês de referência); 

 Relatório de Execução do Objeto (Anexo II – indica quais cursos e atividades correlatas 

a OSC promoveu para a comunidade, conforme apresentado no item 9 do Plano de Trabalho.), 

devendo conter os seguintes documentos: 

 Material comprobatório do cumprimento do objeto: em fotos, vídeos ou outros 

suportes, lista de presença de treinados ou capacitados, conforme o Manual de Prestação de 

Contas entregue à OSC, por ocasião da subscrição do presente Plano de Trabalho; 

 Relatório de rateio dos gastos do Telecentro Comunitário (este relatório deve ser feito 

pela OSC e indicar onde foi gasto o valor disponibilizado. É importante que a OSC esteja ciente 

que o valor da verba não se altera e que este relatório deverá estar coerente com o Anexo III – 

Demonstrativo Financeiro, apresentado pela própria organização). 
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 Extratos bancários da conta do Telecentro Comunitário e da Poupança 

(Provisionamento) - (Extratos com os pagamentos ocorridos durante o mês da prestação de 

contas).  

 

b) Despesas com Recursos Humanos: 

 Demonstrativo de pagamento do funcionário (datados e assinados pelos funcionários e 

comprovados pela movimentação bancária); 

 Folha de Frequência dos funcionários ou similar (assinadas pelo funcionário e pelo 

representante da OSC. Quando o funcionário estiver em férias, a folha também deverá ser 

entregue e estar assinada pelo representante); 

 Benefícios oferecidos aos funcionários (Quando não informados no demonstrativo de 

pagamento, os benefícios deverão ser apresentados por meio de recibo, onde será informado 

o valor, quantidade de dias trabalhados, o mês de referência do benefício e deverão conter a 

assinatura do funcionário); 

 Resumo da Folha de Pagamento (resumo dos pagamentos realizados para o período. 

Este documento é feito pela contabilidade); 

 Guias de Recolhimento (INSS-GPS
1
, FGTS-SEFIP

2
 e DARF-PIS

3
. Quando a 

organização for isenta de algum recolhimento, o certificado de isenção deverá ser 

apresentado junto da documentação enviada, sendo suficiente um para o quadrimestre); 

 Informar nas guias o valor a ser considerado em caso de rateio na guia, e se a entidade 

possui isenção da Cota Patronal do INSS; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT - art. 34, II da Lei nº 13.019/2014, 

sendo suficiente uma para o quadrimestre; 

 Cadastro Informativo Municipal – CADIN Municipal; 

 

d) Despesas Fixas: 

 

 Nota Fiscal do Serviço de Contabilidade; 

 Concessionárias:  

 Telefone (número utilizado no Telecentro Comunitário. Não são aceitos os serviços: 

Manutenção Estendida, Soluciona TI, Ligações a Cobrar, ligações longa distância, 

serviços de 0300, Perto de Você, ICloud, multas e juros no período em que a verba 

estava disponível) 

                                                 
1
 Instituto Nacional do Seguro Social – Guia da Previdência Social. 

2
 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social. 
3
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Programa de Integração Social. 



Papel Timbrado da OSC 

Página 13 de 16 

 

 

 

 Internet (quando separada da conta de telefone); 

 Comprovantes de pagamento referente ao Seguro e o Monitoramento (quando 

obrigatório) (o Seguro de Telecentro Comunitário é obrigatório e as apólices de seguros 

deverão ser atualizadas quando forem renovadas); 

 Materiais de Escritório, consumo, higiene e limpeza (Deverão respeitar a lista de 

materiais aprovados e necessariamente devem ter notas fiscais eletrônicas onde a 

comprovação de autenticidade seja possível); 

 Manutenção e Pequenos Reparos (item utilizado para pequenos consertos do espaço. 

Para reformas maiores, deverá ser encaminhada a Coordenadoria, com antecedência de pelo 

menos 15 dias corridos um Ofício, justificando a necessidade e finalidade do conserto, 

contabilizando o valor que será necessário por meio de orçamentos, e somente após a 

aprovação da Coordenadoria o reparo poderá ser realizado);  

 

16. Avaliação e monitoramento da parceria 

 

Para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento de seu objeto, PMSP/SMIT, sem prejuízo da 

adoção de outras providências, emitirá Relatório de Monitoramento e Avaliação anual e comunicará a 

OSC parceira. 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

São Paulo, _____ de _______________ de 2019. 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal da Entidade 

 

De Acordo. 

 

 

São Paulo, _____ de _______________ de 2019 

 

 

____________________________________ 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I – MODELO DE OFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

São Paulo, XX de ______________ de 20XX. 

 

 

 

À  

Prefeitura da Cidade de São Paulo 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 

Coordenadoria de Convergência Digital 

 

 

Ref.: Prestação de contas do mês de __________/20XX 

 

Senhor(a) Coordenador(a), 

 

Pelo presente, apresentamos a comprovação das despesas efetuadas referente ao mês de 

__________/20XX, conforme Termo de Colaboração nº XX/2020-SMIT, celebrado entre a 

Municipalidade e a OSC (nome da entidade) - Telecentro (nome do Telecentro). 

 

Seguem em anexos comprovantes das despesas realizadas no período. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Nome do representante legal da OSC 

Cargo 

_________________________ 

Nome do Contador Responsável 
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ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

 
 

OSC:  

 

CNPJ: 

 

Endereço: 

 

Cidade/ UF: 

 

DDD/Telefone/ Celular: 

 

2. Composição daS ATIVIDADES (Mensal): 

 

DATA Composição de horas Atividades Desenvolvidas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

   

   

Total de horas das atividades realizadas no mês:      

 

3. ATIVIDADES 

 

a) Detalhamento das atividades/ serviços e projetos desenvolvidos: 

No quadro de detalhamento das atividades a OSC poderá fornecer informações de forma clara e concisa 

sobre todas as atividades, serviços e/ ou projetos prestados durante o mês, sendo permitida a inclusão de novos 

quadros para inserir quantas atividades desejar.  

 

Para cada atividade será necessário apresentar documentos comprobatórios de sua realização, tais 

como: lista de presença, fotos, avaliação de satisfação dos concluintes e documentos correlatos que a 

OSC julgar pertinentes.  

 

ATIVIDADE 1:  

 

Descrição: (Informar, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido pela entidade, detalhando o 

conteúdo desses) 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, serviço ou projeto 

citado acima) 

Público Alvo: (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto citado) 

Período de realização: (Informar o período em que a atividade foi realizada (início e fim; carga horária; 

periodicidade; etc.) 

Resultados obtidos: (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os resultados podem 

ser detalhados de forma quantitativa e qualitativa, descrevendo os benefícios sociais alcançados com a atividade, 

serviço ou projeto citado) 

Número total de beneficiários atendidos: (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a atividade, 

serviço ou projeto citado) 
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Meta Estabelecida Meta realizada 

 
Cadastre cada atividade, serviço ou projeto realizado em um quadro separado, copiando e colando os quadros 

para inserir todas as atividades desenvolvidas. Ao descrever a atividade, projeto ou serviço, não há limites para 

quantidade de informações relatadas, podendo ser ampliado o quadro de detalhamento.   

 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 2 (se aplicável):  
Descrição: 

 

Objetivo: 

 

Público Alvo: 

 

Período de realização: 
  

Resultados obtidos: 

 

Número total de beneficiários: 

 

Meta Estabelecida Meta realizada 

 

Outras informações: 

 

O quadro abaixo é destinado para informações adicionais que a entidade tenha interesse em divulgar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há limites para quantidade de informações relatadas, podendo ser ampliado o quadro. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do representante legal da OSC 

Cargo 

 


