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Plano de Trabalho 

Físico 



Entidade Proponente: (Nome completo sem abreviação) CNPJ: (XX.XXX.XXX/000X-XX) 

Endereço: (Completo sem abreviação de acordo com o comprovante de 
residência a ser apresentado) 

Nº (DE ACORDO COM CORREIO) 

Bairro: (DE ACORDO COM CORREIO) Munícipio: (LOCALIDADE) Estado: AMAZONAS 

CEP: (DE ACORDO COM CORREIO) Inscrição Municipal: (xxxxx-xx) Inscrição Estadual (xxxxx-xx) 

TELEFONE FIXO 
(DDD) XXXX-XXXX 

TELEFONE FAX 
(DDD) XXXX-XXXX 

E-MAIL: (VÁLIDO PARA O EXERCICIO) 

Conta Corrente: (Especifica ao Objeto) Agência Banco/Munícipio: 
  

Nome do Responsável (Nome Completo sem abreviação) Cargo: (DESCRIÇÃO DE ACORDO COM ATO) 

RG/Or. Exp XXXXX-XX CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Complemento:  

TELEFONE RESIDENCIAL 
(DDD) XXXX-XXXX  

TELEFONE CELULAR 
(DDD) XXXX-XXXX 

E-MAIL: 
(PESSOAL VÁLIDO PARA O EXERCICIO) 

Endereço do Responsável: (De acordo com comprovante enviado) Nº DE ACORDO COM CORREIO) 

Bairro: 
DE ACORDO COM CORREIO) 

Municipio: 
(onde localiza-se o domicilio) 

Estado: 
Amazonas 

CEP: DE ACORDO COM CORREIO) Complemento: (Caso necessário) 

(PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

1. DADOS CADASTRAIS 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 1 



2. OUTROS PARTÍCIPES - (Outras entidades participantes da Parceria, 

se houver) 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 2 

Entidade Interveniente (nome da entidade) CNPJ: (numeração da entidade) 

  

Nome do Responsável (nome completo sem abreviações) 

  

Cargo: (função que exerce) 

RG/Or. Exp (numero de acordo 

com o documento a ser 

apresentado) 

CPF:(numero de acordo com 

o documento a ser 

apresentado) 

 

Matricula Funcional  

 (de acordo com comprovante) 

 

Endereço do Responsável: 

 (conforme comprovante apresentado – 2020) 

Nº 

(de acordo com comprovante) 

Bairro: 

 (de acordo com comprovante) 

Munícipio: 

(de acordo com 

comprovante) 

Estado: AMAZONAS 

CEP: 

 (de acordo com comprovante) 

DD/Telf. 

 :(válido para o 

exercício) 

Email::(válido para o exercício) 

(PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 



3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 3 

Titulo do Projeto 

(RESUMO DO PROGRAMA/OBJETO E/OU 

DA SOLICITAÇÃO) 

Período de Vigência 

Início Termino 

Data de Assinatura 

do Convênio 

Meses 

(aquisição/projetos) 

Dias (Obras) 

Identificação do Objeto 

(RESUMO DO PROGRAMA OU DA SOLICITAÇÃO, DESCREVENDO O QUE SERÁ EXECUTADO, QUANTO ALUNOS SERÃO 

BENEFICIADOS, QUAL NIVEL DE ENSINO, QUAL AS ESCOLAS ENVOLVIDAS (CASO TENHA MAIS DE UMA 

ESCOLA)  

Justificativa da Proposição: (NESTE CAMPO DEVE SE APRESENTAR INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE 

JUSTIFIQUEM O VALOR SOLICITADO E A IMPORTANCIA DO CONVÊNIO. EXIGI-SE COMO INFORMAÇÃO MINIMA: 

- Objeto 

- QUANTIDADE DE ALUNOS A SEREM BENEFICIADOS 

NIVEL DE ENSINO EM QUE OS ALUNOS SE ENCAIXAM, PUBLICO ALVO 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

- VALOR PROPOSTO CONTENDO DESCRIÇÃO DE COMO SERÁ INVESTIDO/EXECUTADO 

- ESPECIFICAR QUANTITATIVOS DE CONTRATAÇÃO JUSTIFICANDO O PORQUÊ DE CADA UM, TRAJETO, TEMPO, 

TURNOS DE UTILIZAÇÃO. 

- ESPECIFICAR QUANTITATIVOS DE AQUISIÇÃO, JUSTIFICANDO SUA UTILIZAÇÃO, FORMA DE DISTRIBUIÇÃO, 

COMO SE DARÁ O CONTROLE, SOB QUAL PREÇO JUSTIFICA-SE O QUANTITATIVO/VALOR, TURNO DE 

UTILIZAÇÃO, TEMPO DE FUNCIONAMENTO.  

- ESPECIFICA EM DETALHES A COMPOSIÇÃO DE VALOR: MAO DE OBRA, SERVIÇO 

- INFORMAR NUMERO DE VEICULOS POR TRAJETO, CAPACIDADE DE TRANSPORTE, DOCUMENTOS DE 

REGULARIDADE (DETRAN/MARINHA) 

- PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/EQUIPAMENTOS, INFORMAR DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES, ENCAMINHAR 

COLETA DE PREÇOS DO ITEM PARA ESTABELECIMENTO DE VALOR. 

- DESCREVER A IMPORTANCIA DO CONVENIO 

- DESCREVER A NECESSIDADE DA PARCERIA 

INSERIR TODAS AS INFORMAÇÕES QUE ACHAM PERTINENTE A EXECUÇÃO. 

Quanto se tratar de obras deve constar o quantitativo de alunos atual atendidos pelo prédio e 

a perspectiva de atendimento futuro. (ampliação) 

(PODERÁ CONTER O TIMBRE DA 

SOLICITANTE) 



4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 4 (PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSICO 

UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR FINAL 

 

Objeto 

final a 

ser 

atendido 

  

  

Etapas que 

deverão 

ser 

executadas 

durante do 

período de 

vigência 

para 

alcance 

dos 

objetivos 

  

  

Especificação de 

cada etapa,  

  

Unidade de 

medida de 

demonstraç

ão das 

etapas  

  

  

  

  

 quantitat

ivo de 

acordo com 

a unidade 

de medida 

estabeleci

da 

 preço 

demonstrado 

conforme 

pesquisa de 

preço 

contida 

anexa ao 

Plano 

Quantidade 

x preço 

unitário 

TOTAL GERAL 
SOMA DAS 

QUANTIDADES 
- 

SOMA TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

AQUISIÇÃO/PROJETOS 



4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 4 (PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO 

IND. FÍSICO PERIODO DE EXECUÇÃO 

VALOR R$ INICIO TERMINO 

NA 

ASSINATURA 

DA ORDEM DE 

SERVIÇO 

TOTAL COM BDI ( %) SOMA TOTAL 

DO CAMPO 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



5. PLANO DE APLICAÇÃO  

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 4 (PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

NATUREZA DA DESPESA 

CONCEDENTE PROPONENTE VALOR GLOBAL  

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

(CORRESPONDENTE AO 
QUE SERÁ EXECUTADO) 

  
444042 

Correspondente à natureza 
informada 

Valor total 
correspondente 
ao investimento 

da SEDUC 

Valor total 
correspondente ao 

investimento da 
proponente(mínimo 2%) 

 (Contrapartida 
preferencialmente 

financeira) 

Soma da Concedente + 

Proponente 

PODE SER FINANCEIRA E/OU 

BENS E SERVIÇOS, DESDE QUE 

FINANCEIRAMENTE MENSURADA 



PLANO DE TRABALHO – GRUPO 4 (PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 

 

CONCEDENTE 

1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE 
TOTAL DA 

CONCEDENTE 

  
  

          

1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE 
TOTAL DA 

PROPONENTE 

  
  

          

PROPONENTE 

Não está 

vinculado a 

calendário/mês 

1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE 
TOTAL DO 

INVESTIMENTO 

  
  

          

TOTAL (CONCEDENTE + PROPONENTE) 



Declaro para fins de comprovação junto a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, para 

efeitos legais e sob penas da lei, que inexiste qualquer debito em mora ou em situação de 

inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração publica, em qualquer esfera 

do governo, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 

orçamento do ESTADO, na forma deste Plano de Trabalho. 

 ______________(AM), ______de__________________de 2020. 
  
  

Responsável pelo Proponente 
(Cargo/Função/ CPF) 

Plano de Trabalho aprovado. 

  
  
Manaus, ________de______________de 2020. 
  

  
Secretário de Estado de Educação e Desporto 

7. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

PLANO DE TRABALHO – GRUPO 5 (PODERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE) 

9. AUTORIZAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Incluir dados do responsável 
do Proponente 

Declaro ciência quanto a participação na execução deste Plano de Trabalho 

 

 ______________(AM), ______de__________________de 2020. 
  
  

Responsável pelo Interventiente 
(Cargo/Função/ CPF) 

8. DECLARAÇÃO DO INTERVENIENTE (se houver) 

Incluir dados do responsável 
do Interveniente 



“A POSSIBILIDADE DE ALTERAR CONVÊNIOS” ART. 10 DA RES. 12/12-

TCE  

  

De acordo com o Art. 10. O ato de TV poderá ser alterado 

mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 

apresentada as CONCEDENTE OU CONTRATANTE em, no mínimo, 30 

(trinta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele 

estipulado. 

  

§ 1º. É vedado o aditamento de convênio como intuito de alterar 

o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que 

parcial, da finalidade definida no correspondente, 

configurando, ainda, mudança de objeto mesmo que não haja 

alteração da classificação econômica da despesa. 

  

§2º. EXCEPCIONALMENTE, quando se tratar apenas de alteração da 

programação de execução do convênio, admitir-se-á que a 

entidade executora proponha a reformulação do Plano de 

Trabalho, o que será previamente apreciado pelo setor técnico e 

submetido à aprovação da autoridade competente do órgão ou da 

entidade concedente. 

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
(ART.10 RESOLUÇÃO 12/2012 TCE/AM) 



PLANO DE TRABALHO SISCONV 

• Manual do Sistema 

SISCONV, visão do Ente 

apresenta passo a passo 

da inserção do Plano de 

Trabalho – Pg.17. 

 

• Informações contidas no 

Sistema, devem ser a 

mesma do Plano de 

Trabalho Físico; 

 

• Todas as metas devem ser 

inseridas, bem como, no 

rool de documentos deve 

ser anexado o Plano de 

Trabalho Físico a ser 

apresentado. 





 Após celebração dos Termo(Fomento e/ou Convênio), estando o mesmo assinado 

e publicado no Diário Oficial, o beneficiado deverá solicitar a liberação 

de recursos de acordo com o cronograma estabelecido no Plano de Trabalho 

Aprovado (SISCONV/Físico) devendo requerer através de processo 

administrativo contendo: 

 

• Oficio de Solicitação: citando nº do termo, parcela, valor, emenda, 

deputado, numerado, datado, assinado (original); 

• Recibo de Pagamento: citando parcela, nº do termo, valor, conta 

bancária a ser creditada,  sem data, assinado (original); 

• Cópia do Documento de abertura da conta bancária especifica  e/ou 

extrato da mesma, conforme Plano de Trabalho 

• Cópia do Termo de Convênio/Fomento aprovado; 

• Cópia do Plano de Trabalho aprovado; 

• Cópia da Nota de Empenho assinada; 

• Cópia da Publicação do termo no Diário Oficial do Estado do Amazonas; 

• Kit de Certidões de Regularidade Fiscal:  

• Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União e Contribuições Sociais; 

• Certidão de Regularidade Fiscal Junto à Fazenda Pública Estadual; 

• Certidão de Regularidade Fiscal Junto à Fazenda Pública Municipal; 

•  Certidão Negativa de Débito para com o FGTS; 

Histórico de certidões do FGTS 

•  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 



• Kit de Declarações de Regularidade Fiscal  contendo data de validade – 

assinaturas originais 

 Declaração de que não está em mora ou inadimplência junto a qualquer 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 

federal, estadual e municipal. 

 Declaração de atendimento aos limites de endividamento consolidado e 

mobiliário, de operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita, de inscrição em restos a pagar e despesas com pessoal. 

 Declaração de atendimento aos limites de endividamento consolidado e 

mobiliário, de operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita, de inscrição em restos a pagar e despesas com pessoal 

 Declaração de previsão e arrecadação de competência tributária. 

 Declaração de cumprimento aos limites constitucionais relativos a 

Educação e a Saúde 

 Declaração de adimplência quanto ao pagamento de seus servidores. 

 Declaração de que possui previsão orçamentária para a contrapartida. 

• Kit de Documentos pessoais dos responsáveis: RG, CPF, Comprovante de 

Residência (2020) 

• Cartão CNPJ (emitido em 2020); 

• Diploma e/ou Ata de posse; 

• Lei autorizativa de representação legal; 

• Relatório do Fiscal. 



Os recursos repassados, enquanto não empregados  

na sua finalidade, serão aplicados, nos termos do  

art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993: 

 

I – obrigatoriamente em caderneta de poupança de instituição financeira 

oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 

II – em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 

mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando sua 

utilização estiver prevista para prazos menores; 

 

Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente 

aplicados no objeto do convênio ou do contrato de repasse, estando 

sujeitos às mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os 

recursos transferidos. 

As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro 

não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente ou 

contratado. 

APLICAÇÃO 

FINANCEIRA  
(§1º ART.18 RESOLUÇÃO 12/2012 TCE/AM) 



CONTRAPARTIDA  
(§ 3ª À 7º INCISO XX ART.7 DA RESOLUÇÃO Nº 

12/2012 TCE) 

• Quando financeira, deposito obrigatório na  

conta da parceria firmada, devendo ser aplicada  

financeiramente enquanto não for utilizada; 

 

• Quando for de serviços deve ser devidamente comprovada na prestação 

de contas; 

 

• Quando de tratar de bens, deve ser devidamente comprovada na 

prestação de contas; 

 

• Sobras de recursos de contrapartida não retornam ao ente no fim da 

execução da vigência; 

 

 

 



• Quando a liberação dos recursos ocorrer em parcelas, a liberação destas, 

ficará condicionada à apresentação de Prestação de Contas da parcela 

anterior, exceto nos casos a seguir, em que as parcelas ficarão retidas 

até o saneamento das impropriedades : 

– quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 

parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, 

inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados 

periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos 

ou órgão competente do sistema de controle interno da Administração 

Pública; 

– quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 

atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 

programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 

Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 

execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a 

outras cláusulas conveniais básicas; 

– quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 

pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do 

respectivo sistema de controle interno. 

A liberação das parcelas do convênio será suspensa definitivamente na 

hipótese de sua rescisão ou denúncia 

LIBERAÇÕES/SUSPENSÃO DE PARCELAS 
 (ART. 116, § 3O, INCISOS I A III, DA LEI NO 8.666/93) 





• Trâmites de Contratação/Seleção de Fornecedores e/ou prestadores de 

serviços só devem ocorrer após publicação do Publicação do Termo de 

Convênio no Diário Oficial; 

• Adesão a Atas de Registro de Preços e/ou Carona em licitação pré-

existentes somente com parecer jurídico; 

• Créditos não realizados até a vedação eleitoral, ficarão bloqueados até o 

encerramento da eleição. Exceções somente serão aplicadas com autorização 

expressa dos órgãos de controle interno e externo; 

• Vedadas movimentação de outros recursos na conta bancária da parceria, 

informada no ato da celebração, qualquer exceção somente com autorização 

expressa da SEDUC; 

• Mudanças de conta bancária devem ser solicitadas por meio de processo 

administrativo apresentado à SEDUC, contendo as devidas justificativas; 

• Todo e qualquer pagamento de Despesa deverá ser realizado por movimentação 

eletrônica (débito, transferência TED/DOC) direcionada a conta do 

contratado, não podendo ser em nome de terceiros; Saques são vedados; 

• Recomenda-se celebração de Termo de Contrato para toda e qualquer despesa 

contínua durante o período de vigência; 

 

 



• O Fiscal do Termo poderá realizar visitas in loco e/ou solicitar 

relatórios (inclusive fotográficos) a qualquer momento da execução das 

parcerias, podendo o mesmo recomendar ajustes, mudanças e paralisações da 

execução mediante evidência de falhas, que podem gerar prejuízos a 

parceria; 

• É dever do beneficiário a solicitação de aditivo de prazo mediante a 

evidência de atraso na execução do projeto, devendo a mesma constar, na 

SEDUC, 60 (sessenta) dias, antes do prazo final de vigência estabelecida 

anteriormente; 

• Os comprovantes de despesa (notas fiscais, faturas, recibos, etc.) deverão 

ser emitidos sem rasuras, em nome do Convenente, os quais deverão conter, 

obrigatoriamente: data de emissão, descrição detalhada do bem adquirido ou 

do serviço prestado; a declaração expressa do recebimento dos recursos 

pelo fornecedor ou prestador de serviço (carimbo de “Recebi” ou a 

autenticação mecânica, o atestado no verso, datado e assinado por dois 

componentes da equipe do projeto/atividade, que os materiais foram 

recebidos ou que os serviços foram realizados; o número do cheque, da 

ordem bancária ou do comprovante de utilização do cartão magnético 

mediante os quais foi efetivado o pagamento; 

 

• Na dúvida, pergunte a equipe técnica antes de executar! 

 

 

 





No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados: 

• a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da 

legislação aplicável; 

• a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi 

estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, 

conforme os cronogramas apresentados; 

• a regularidade das informações registradas pelo convenente no 

SISCONV; 

• o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições 

estabelecidas 

 

 FUNÇÃO GERENCIADORA DA 

FISCALIZAÇÃO 

 (ART.31 A 35 DA RESOLUÇÃO Nº 12/2012 TCE) 





 
 

• Termos celebrados em parcelas criam a obrigação de prestação de contas parcial, estando a 
concessão da parcela seguinte condicionada a aprovação da prestação de contas anterior; 

• Prazos de Prestação de Contas final são determinados no Termo (Convênio/Fomento) 
assinado; 

• Lista de Documentos obrigatórios será apresentada pela equipe técnica e enviada ao 
beneficiário. 

• A análise de documentos é embasada principalmente na Resolução nº 12/2012 TCE/AM; 

 

• Orientações de Prestação de Contas deverão ser prestadas pela GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS ESTADUAL – SEDUC/Sede Térreo, corredor à esquerda na entrada (após/por traz dos 

caixas eletrônicos). gepcoe@seduc.net 

 

 

 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EMENDAS 2020 



 CRONOGRAMA DE ENVIO DE RELATÓRIOS À 
ALEAM  



FLUXO DO CONVÊNIO  NA 

SEDUC 

ASSESSORIA  

DAS EMENDAS 

PRE ANALISA 

  

Plano de Trabalho 
e documentos – 
Físico/SISCONV. 

GRUPO DE ANÁLISE 

DOS DOCUMENTOS 

INDICAÇÃO DO 

FISCAL 

   

 

  

  

Assessoria 

Jurídica 

 

INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

(GEPEO) 

Atualização de Certidões e 

Declarações. Assinaturas e 

Publicação no Diário Oficial 

 

NCI 
Para validação 

final 

 

  

  

(8 dias) 

  (2 dia) 

 

PROTOCOLO/ 

SEDUC RECEBE 

PROCESSO  

 1 dias) 

32 dias 

  (6 dia) 

 

  (5 dia) 

 

GEPEO  
(EMPENHO) 

 

NGCC 
TRAMITES DA 

PARCERIA 

 

 (1 dias) 

Cadastro 

do 

Parecer 

no 

SISCONV 

Caso seja necessário 
ajuste, o beneficiário será 
comunicado e terá 3 dias 
para trazer as correções 

Assessoria de 

Emendas  

emite os 

Despachos 

autorizativos 

 

Emissão 

e 

Cadastro 

no 

SISCONV 

Assessoria de 

Emendas  para 

cadastro no 

SISCONV e 

habilitação para 

pagamento 

 

 (3 dias) 

 (3 dias) 

Cadastro do 
Parecer no 
SISCONV 

Atualização de Certidões e 
Declarações.  

 (1 dia) 

  (2 dia) 

 

Esclarecemos que para cada 

fluxo relacionado, existem 

tramitações internas inerentes 

de cada área e obrigatórias 

por Lei (análises, 

autorizações e assinaturas) 

 






