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PLANO DE TRABALHO 
 

 

 
 

BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

 

 

O presente Plano de Trabalho é parte integrante do Convênio que tem como objeto disponibilizar 

ao Município _______________________________________ (CONVENENTE) mediante 

convênio com a Paraná Edificações (CONCEDENTE), com interveniência da Secretaria do 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU) visando a utilização pelo Município do projeto 

padrão que faz parte do Banco de Projetos de Edificações – BCO.PRO.ED., do Governo do 

Estado do Paraná. 

 

 

I. DADOS CADASTRAIS 

 CONCEDENTE 

Concedente Paraná Edificações 
CNPJ 17.433.037/0001-06 
Endereço Avenida Iguaçu, 420, 6º andar, Rebouças 
Município/UF Curitiba - PR 
CEP 80.230-020 
Responsável  
CPF/MF  
CI/Órgão Expedidor  
Cargo Diretor Geral 
DDD/Telefone 41 3221 6100 
E-mail  

   

 CONVENENTE 

Concedente Prefeitura do Município de  
CNPJ  
Endereço  
Município/UF  
CEP  
Responsável  
CPF/MF  
CI/Órgão Expedidor  
Cargo  
DDD/Telefone  
E-mail  
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 INTERVENIENTE 

Interveniente Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas  
CNPJ  
Endereço  
Município/UF  
CEP  
Responsável  
CPF/MF  
CI/Órgão Expedidor  
Cargo  
DDD/Telefone  
E-mail  

  

 

II. OBJETO 

 

Disponibilizar ao Município _______________________________________ (CONVENENTE) 

mediante convênio, o projeto ______________________________, referente ao Eixo Temático 

_______________________, constante no Banco de Projetos de Edificações – BCO.PRO.ED., 

da Paraná Edificações (CONCEDENTE), entidade autárquica vinculada à interveniente 

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, para uso do município CONVENENTE, 

com o fito de ______________________________________________ (especificar objetivo 

comum aos participes), conforme metas estipuladas no presente documento. 

 

 

III. JUSTIFICATIVA 

 

A Paraná Edificações foi instituída pela Lei Estadual nº 17.431/2012, tendo por finalidade o 

“planejamento, a coordenação e a execução, centrada no desenvolvimento sustentável, de 

projetos, obras e serviços de engenharia de edificações. Tendo em vista a vasta expertise da 

Autarquia na elaboração de projetos e consequente execução de obras de edificações, contando 

com grande número de projetos disponíveis em seu banco de dados, justifica-se que os partícipes 

façam cooperação para colaborar com a melhoria da infraestrutura do Estado do Paraná, de 

forma que sejam atingidas as metas do presente Plano de Trabalho. 

 

O desenvolvimento de uma obra pública de edificações vai além da alocação de recursos e 

previsão orçamentária, depende de diversos fatores como planejamento, existência de um quadro 
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técnico em quantidade adequada para atendimento às demandas dos processos de: licitação, 

contratação, fiscalização da execução dos projetos e das obras contratadas, além da 

necessidade de ferramentas de gestão, elaboração de documentos e registros adequados para 

as auditorias dos órgãos de controle externo. 

 

Cumpre mencionar que o projeto de edificações, sendo bem planejado e executado, gera uma 

obra de qualidade, cumprindo com isso o papel do poder público em atender as necessidades da 

população com eficiência e economicidade. 

 

A proposição deste Convênio surgiu da constatação de que os pequenos municípios do Paraná 

sofrem com a carência de profissionais da área de engenharia e arquitetura. Os quadros são 

escassos e insuficientes, o que sobrecarrega o trabalho de fiscalização dos projetos e das obras, 

restando pouco tempo para a etapa fundamental da administração que é o planejamento, que 

demanda a elaboração de estudos de viabilidade bem estruturados e montagem de termos de 

referência tecnicamente adequados, visando minorar possíveis problemas nas contratações dos 

projetos para as obras públicas de edificações. 

 

A Paraná Edificações atua em todo o ciclo processual do projeto até a execução de obras e de 

reparos, desde seu planejamento, efetuando o apoio técnico aos estudos de viabilidade, na 

realização das licitações e contratos, na fiscalização dos projetos arquitetônicos, complementares 

e orçamento, execução da obra até sua entrega final. O resultado deste trabalho é a formação de 

um banco de projetos de edificações de diversos eixos temáticos. Projetos que saíram do papel 

e foram executados, trazendo com isso a validação dos mesmos ou identificação e correção de 

problemas centrados em processos de melhoria contínua. 

 

Assim, com o intuito de promover melhorias na qualidade e gestão de projetos de obras públicas 

no Estado, na otimização de recursos para contratação de projetos pelo poder público, bem como 

possibilitar adequada infraestrutura aos diversos municípios do Estado do Paraná, com eficiência 

e economicidade aos cofres públicos, e consequente observância as metas da Agenda 2030, em 

especial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU, a Paraná Edificações 

disponibilizará seu Banco de Projetos de Edificações, sem custos, aos municípios que 

demonstrarem necessidade e interesse de firmar parceria com a PRED/SEDU. 
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A disponibilização dos projetos não incide em custos, nem em transferência orçamentária entre 

as partes. A intenção é fornecer projetos de arquitetura e complementares de unidades tipo 

padrão, para que, a partir do recebimento dos mesmos, o município possa embasar a contratação 

dos projetos de implantação nos respectivos terrenos. 

 

O Convênio será acompanhado pela Paraná Edificações da assinatura do mesmo até seu 

encerramento com a entrega, por parte dos municípios, dos projetos de implantação e respectivas 

ARTs / RRTs, para verificação de conformidades quanto ao uso dos projetos fornecidos, do 

compromisso de execução da obra e de início da prestação do serviço público ao qual o próprio 

se destina – isto é, a correta e efetiva utilização do bem imóvel para as finalidades dispostas no 

ajuste. 

 

(Completar o texto com a descrição da justificativa de uso do projeto padrão pelo município, sua 

utilização e benefícios para a população.  

Exemplo: O Município CONVENENTE fará uso do projeto disponibilizado pelo CONCEDENTE 

para implantação do(a)__________________________, para uso do serviço público 

_______________________, que fará o atendimento na área de _____________referente ao 

oferecimento dos serviços_______________________________, que trará benefícios da 

seguinte ordem_________________________________________________________) 
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IV. PRÉ REQUISITO 

Comprovação pelo Município 

 

• Ter apresentado Relatório de Feedback de Convênio BCO.PRO.ED., caso já tenha 

firmado e concluído Termo de Convênio anterior, nos mesmos moldes, com a Paraná 

Edificações. 

• Em caso de desistência do convênio anterior ou impossibilidade de concluí-lo o 

CONVENENTE deve apresentar o termo de rescisão do convênio anterior fimado com a 

Paraná Edificações. 

 

 

V. PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Convênio é de _____ (___________________) dias, contados da data 

da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da 

lei, mediante termo aditivo. 

O ajuste passará a vigorar a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Estado. 

 

VI. METAS 

 

META DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO RESULTADO 

Meta 1 
 
ENTREGAR E 
RECEBER O 
PROJETO DO 
BCO.PRO.ED. E 
SEUS ELEMENTOS  
TÉCNICOS 
 

Fase 1 
Formalizar o envio do 
projeto e dos elementos 
técnicos solicitados 
 

CONCEDENTE: 
Encaminhar o projeto e os 
elementos técnicos ao 
CONVENENTE conforme 
sua solicitação 

 
 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO 
DOS PROJETOS 
ASSINADO PELO 

CONVENETE 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE 
EMISSÃO DAS ARTs/RRTs 

ASSINADA PELO 
CONVENENTE 

 
 

Fase 2 
Formalizar o recebimento 
do projeto e dos 
elementos técnicos  
 
 
 
 
 
 
 

CONVENENTE: 
Assinar e encaminhar ao 
CONCEDENTE os 
seguintes documentos: 

• Termo de 
Recebimento do 
projeto e dos 
elementos 
técnicos; e   

• Declaração de 
emissão das 
ARTs e RRTs,  

Fase 3 
Receber documentos e 
registrar  

 

CONCEDENTE: 
Analisar os documentos; e 
Emitir o Relatório de 
Vistoria do Convênio de 
cumprimento da meta 1 

 
RELATÓRIO DE VISTORIA 
DE CONVÊNIO (RVC) DE 

CUMPRIMENTO DA  
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 META 1 ASSINADO PELO 
FISCAL  

 

    

Meta 2 
 
APRESENTAR OS 
DOCUMENTOS E OS 
PROJETOS DE 
IMPLANTAÇÃO 
CONTRATADOS 
  

Fase 1 
Encaminhar os 
documentos e projetos 
implantação contratados 
 

CONVENENTE: 
Encaminhar ao 
CONVENENTE a 
mídia digital com os 
seguintes documentos:  

• Projetos de 
Implantação 
contratados; 

• As aprovações 
nos órgãos 
públicos;e 

• ARTs / RRTs dos 
projetistas 
responsáveis 
pelos projetos de 
implantação 

 
 
 
 
 
 
 

MÍDIA DIGITAL COM OS 
DOCUMENTOS E 
PROJETOS DE 
IMPLANTAÇÃO 

CONTRATADOS PELO 
CONVENENTE 

 
 
 

Fase 2 
Verificar a conformidade 
de uso do projeto padrão 
cedido 
 

CONCEDENTE: 
Analisar o correto uso do 
projeto e se estiver em 
conformidade;e 
Emitir o Relatório de 
Vistoria do Convênio de 
cumprimento da meta 2 

 
RELATÓRIO DE VISTORIA 
DE CONVÊNIO (RVC) DE 

CUMPRIMENTO DA  
META 2 ASSINADO PELO 

FISCAL  
 

    

Meta 3 
 
APRESENTAR 
COMPROVAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO DA 
OBRA 
 

Fase 1 
Encaminhar contrato 
assinado com a empresa 
vencedora da licitação 
para execução da obra 

CONVENETE: 
Encaminhar ao 
CONVENENTE o contrato 
assinado com a empresa 
vencedora da licitação para 
execução da obra 

 
CONTRATO FIRMADO 

ENTRE O CONVENENTE E 
A EXECUTORA DA OBRA 

 
Fase 2 
Receber e registrar  
 

 
CONCEDENTE: 
Receber o contrato como 
comprovante da 
contratação da obra; e 
Emitir o Relatório de 
Vistoria do Convênio de 
cumprimento da meta 3 

 
 

RELATÓRIO DE VISTORIA 
DE CONVÊNIO (RVC) DE 

CUMPRIMENTO DA  
META 3 ASSINADO PELO 

FISCAL  
 

    

Meta 4 
 
 
 
 
APRESENTAR 
DOCUMENTOS DE 
CONCLUSÃO DA 
OBRA E RELATÓRIO 
DE FEEDBACK DO 
CONVÊNIO 
DEVIDAMENTE 
PREEENCHIDO 
 

Fase 1 
Instalar a placa de 
celebração do convênio na 
obra, emitir relatório de 
feedback do convênio e 
entregar documentos de 
conclusão 

CONVENENTE: 

• Instalar a “Placa 
de Celebração do 
Convênio BCO. 
PRO. ED.”  na 
obra concluída. 

• Preencher o 
“Relatório de 
Feedback do 
Convênio” e 
encaminhar ao 
CONCEDENTE 

• Apresentar 
documentos de 
conclusão da obra 

RELATÓRIO DE 
FEEDBACK DO CONVÊNIO 

DEVIDAMENTE 
PREEENCHIDO E 
ASSINADO PELO 

CONVENENTE 
 

TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DO 

CONTRATO 
 

CVCO – HABITE-SE 
 
 

Fase 2 
Verificar a conformidade 
de uso do projeto padrão 
cedido e verificar o correto 
preenchimento do relatório 
de feedback do convênio 

CONCEDENTE: 
Analisar documentos e o 
correto uso do projeto e; se 
estiver em conformidade 
emitr: 

 
. 

RELATÓRIO DE VISTORIA 
DE CONVÊNIO (RVC) DE 

CUMPRIMENTO DA  
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 • Relatório de 
Vistoria do 
Convênio de 
cumprimento da 
meta 4 

• Termo de 
Conclusão do 
Convênio 

META 4 ASSINADO PELO 
FISCAL  

 
 
 

TERMO DE CONCLUSÃO 
DO CONVÊNIO ASSINADO 

PELOS PARTÍCIPES 
 

* Formalização da solicitação via Protocolo Digital do Estado. 

 

VII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

METAS DESCRIÇÃO FASE DURAÇÃO (MÊS/ANO) 

 
Meta 1 

 

ENTREGAR E RECEBER O 
PROJETO DO BCO.PRO.ED. E 
SEUS ELEMENTOS  
TÉCNICOS 
 

Fase 1 

 

 
____/______ a  ____/______ 

Fase 2 

 

 
____/______ a  ____/______ 

 
 

Fase 3 

 

 
____/______ a  ____/______ 

 

 
Meta 2 

 

APRESENTAR OS 
DOCUMENTOS E OS 
PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO 
CONTRATADOS 
 

Fase 1 

 

 
____/______ a  ____/______ 

Fase 2  
____/______ a  ____/______ 

 
 

 

Meta 3 

 

APRESENTAR COMPROVAÇÃO 
DA CONTRATAÇÃO DA OBRA 
 

Fase 1 

 

 
____/______ a  ____/______ 

Fase 2 

 

 
____/______ a  ____/______ 

 

 

Meta 4 

 

APRESENTAR DOCUMENTOS 
DE CONCLUSÃO DA OBRA E 
RELATÓRIO DE FEEDBACK DO 
CONVÊNIO DEVIDAMENTE 
PREEENCHIDO 

Fase 1 

 

 
____/______ a  ____/______ 

Fase 2  
____/______ a  ____/______ 

 
 

 

VIII. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

• O Município CONVENENTE pode pleitear a prorrogação do prazo de vigência do 

Convênio através de aditivo, observados os requisitos legais; 

• O presente convênio não prevê a transferência de recursos financeiros entre os partícipes; 

• Caso as condicionantes referente aos projetos de implantação não forem atendidas o 

Convênio será rescindido. 

• Caso o CONVENENTE quiser fazer relatos sobre o projeto recebido, críticas e sugestões pode 

preencher a “Ficha de Relato de Uso do Projeto” e encaminhar à Paraná Edificações;  
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• Qualquer alteração no Convênio deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por 

servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão. 

 

IX. ANEXOS 

ANEXO I – Modelo de Declaração de emissão ARTs - RRTs 

ANEXO II – Termo de Recebimento de Projeto 

ANEXO III – Ficha de Relato de Uso do Projeto 

ANEXO IV – Modelo do Relatório de Feedback do Convênio BCO.PRO.ED. 

ANEXO V – Modelo da Placa de Celebração do Convênio  

 

APROVO o presente Plano de Trabalho, nos termos do art. 134 c/c art. 136, VI da Lei Estadual n.º 
15.608/2007. 

 

Curitiba, ___ de _________ de 20___. 

 

 
 
 
 
 

JOÃO CARLOS ORTEGA 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prefeito do Município de ________________ 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Diretor Geral da Paraná Edificações 
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ANEXO I 

 

Fazer declaração em papel timbrado do Município CONVENENTE. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para o devido fim de formalização do Convênio entre a Paraná Edificações – PRED, e o 

Município de _____________________, com interveniência da Secretaria do Desenvolvimento Urbano 

e de Obras Públicas – SEDU, que: 

 

É de conhecimento do Representante Legal do Município CONVENENTE que as Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART- CREA) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT-CAU), 

pertencentes ao Banco de Projetos de Edificações – BCO.PRO.ED., referem-se somente à edificação 

principal, sendo preservados os direitos autorais de seus projetistas.  

 

É de conhecimento do Representante Legal do Município CONVENENTE, a necessidade de 

contratação de profissionais capacitados para elaboração dos projetos complementares específicos de 

implantação no terreno, bem como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) 

/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) destes projetos. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do CONVENTENTE 

                                                     CPF: 

                                                     RG: 

 
 

Curitiba, ____ de _________ de _____. 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROJETO 
 

 

 

 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO    CONVENIO Nº  

MUNICÍPIO:  

SETOR RESPONSÁVEL:  

NOME RESPONSÁVEL:  

CARGO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

EIXO TEMÁTICO:  

CÓDIGO DO PROJETO: BCO.PRO.ED. - ______/_______ 

NOME DO PROJETO:  

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

Declaro que recebi do CONVENENTE o Projeto do Banco de Projetos de Edificações - BCO.PRO.ED., acima 
identificado, em mídia digital, bem como  lista com a descrição dos projetos e elementos técnicos entregues, que após 
conferidos por mim, responsável pelo recebimento do Projeto pelo Município, será rubricada e datada, dando o aceite 
dos materiais entregues. 

ASSINATURA RESPONSÁVEL:  

 

DATA  

DATA DO RECEBIMENTO: ______ / ______ /______  
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ANEXO III 

 

 

FICHA DE RELATO DE USO DO PROJETO 
 

 

 

 
 

DADOS PARA CONTATO CONVENIO Nº  

MUNICÍPIO:  

SETOR:  

NOME DO RELATOR:  

CARGO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

EIXO TEMÁTICO:  

CÓDIGO DO PROJETO: BCO.PRO.ED. - ______/_______ 

NOME DO PROJETO:  

DATA DA AQUISIÇÃO DO 
PROJETO: 

______ / ______ /______ 

 

RELATOS EM RELAÇÃO AO USO 

PROJETO  

OU ELEMENTO TÉCNICO: 

 

 

 

 

NÚMERO  

DA(S) PRANCHA(S): 
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RELATO SOBRE O 
PROJETO: 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

SUGESTÃO  

PARA MELHORIAS: 

 

 

 

Obs.: Este quadro pode ser ampliado conforme as necessidades de outros relatos. 

 

NOTA EXPLICATIVA 

 
Este documento tem o propósito de levantamento de dados em relação ao feedback do CONVENENTE, referente aos 
problemas encontrados durante o uso do projeto adquirido no Bando de Projetos de Edificações - BCO.PRO.ED.. 
 
Todas as contribuições feitas pelo Município CONVENENTE serão analisadas para os processos de retroalimentação 
e de melhoria contínua dos projetos pertencentes ao BCO.PRO.ED.. 

 

 

DATA E ASSINATURA 

DATA DO RELATO: ______ / ______ /______  

ASSINATURA 
RESPONSÁVEL PELO 
RELATO: 
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ANEXO IV 

 

 

RELATÓRIO DE FEEDBACK DO CONVÊNIO BCO.PRO.ED. 
 

 

 

 
 

CONVENENTE CONVENIO Nº  

MUNICÍPIO:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CEP:  

RESPONSÁVEL RELATÓRIO:  

SETOR:  

CARGO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

EIXO TEMÁTICO:  

CÓDIGO DO PROJETO: BCO.PRO.ED. - ______/______ 

NOME DO PROJETO:  

 

ORIENTAÇÕES 

O presente relatório deve ser respondido, de preferência, pelo responsável que fez o acompanhamento do projeto, 
desde seu recebimento e demais etapas de evolução, como a contratação da implantação e contratação da obra se 
for o caso, serão apresentadas perguntas sobre o Convênio em geral, sobre os projetos e sua utilização. 
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1. AQUISIÇÃO DO PROJETO 

1.1. Data da assinatura do 
Convênio: 

____/____/____ 

1.2. Data da aquisição do projeto: ____/____/____ 

1.3. 
É a primeira aquisição de 
projeto no BCO.PRO.ED.? 

 SIM Pretende solicitar outros projetos? R: 

 NÃO 
Quantos projetos o município já adquiriu até 

esta data? 
R: 

 

2. AVALIAÇÃO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA – BCO.PRO.ED. 

Marque na coluna em branco a nota do item apresentado. 

 

2.1. 
Referente a iniciativa da 
Celebração do Convênio entre 
o Município e Estado. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

2.2.  
Referente a criação do Banco 
de Projetos de Edificações – 
BCO.PRO.ED.  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

2.3. 

Referente ao acesso de  
informações do Banco de 
Projetos de Edificações – 
BCO.PRO.ED. no site oficial 
da Paraná Edificações 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

2.4. 

Referente à qualidade dos 
materiais (projetos, fichas, 
documentos de apoio) 
apresentados e entregues ao 
Município CONVENETE pela 
Paraná Edificações. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

2.5.  

Referente a qualidade dos 
projetos disponibilizados 
entregues ao Município 
CONVENETE pela Paraná 
Edificações. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

2.6.  

Referente às informações 
dispostas na Ficha de 
Orientações Técnicas para 
auxílio na contratação dos 
projetos de implantação. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

           

AVALIAÇÃO NEGATIVA NULA AVALIAÇÃO POSITIVA 
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3. USO DO PROJETO 

3.1. 
O projeto foi utilizado no 
mesmo eixo temático? 

 SIM   

 NÃO Cite em qual área foi utilizado. R: 

3.2. 
O município elaborou ou 
contratou os projetos de 
implantação? 

 SIM 
Quando terminou os Projetos de 

Implantação? 
R: ___/___/___ 

 NÃO Pretende contratar? R: 

3.3. 
O município executou a obra 
referente ao projeto 
adquirido? 

 SIM 
 A obra está em execução. 

R: ___/___/___  A obra foi concluída, em: 

 NÃO Pretende construir? R: 

3.4. 
O uso do projeto pelo 
município resultou em 
economia de recursos? 

 SIM 
 

 

 NÃO 
 

 

3.5. 

As orientações técnicas 
foram suficientes para 
embasar as contratações 
necessárias? 

 SIM 

 NÃO 

3.6. 

Qual foi a maior dificuldade 
encontrada pelo Município 
CONVENETE durante o 
desenvolvimento do 
Convênio? 

 

 

 

4. PESQUISA/ INDICADORES ODS 

4.1.  

Qual a quantidade estimada 
de pessoas que vão ser 
impactadas caso este projeto 
seja executado? 

 

 

4.2.  

A execução da edificação 
contribuirá para o 
desenvolvimento social do 
bairro e vizinhança? 

 

4.3.  

A execução da edificação 
contribuirá para o 
desenvolvimento econômico 
do bairro e vizinhança? 

 

4.4.  
Qual o eixo temático de 
projeto que o Município tem 
mais demanda? 

 

4.5.  

Cite a maior dificuldade que o 
Município tem em relação a 
contratação de projetos de 
edificações. 

 

 

 



 
 

PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO 

4.6.  

Qual foi a maior dificuldade 
encontrada pelo Município 
CONVENETE durante o 
desenvolvimento da 
Cooperação Técnica? 

 

 

 

4.7. 

Qual(is) a(s) área(s) de 
maior(es) fragilidade(s) 
observada(s) no seu 
município?  Marque um “X”. 

Planejamento 
Urbano 

Habitação Segurança Turismo 

Saneamento Pavimentação Educação Habitação 

 

5. FOTOS DA OBRA (fotos da placa de convênio instalada (da placa e local de instalação) e fotos 
da obra, mínimo 4  (frente, fundos, lateral direita e lateral esquerda). 
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6. SUGESTÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E ASSINATURA 

LOCAL E DATA: ______ / ______ /______  

ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELO 
RELATÓRIO: 
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ANEXO VI 

 

 
MODELO DA PLACA DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 
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ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DA PLACA 

 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

- Formato 35 cm x 50 cm 

- Material: aço escovado 

- Fixação: parafuso #20 mm 

- Letras gravadas por eletrocorrosão 

- Corpo e entrelinha poderão ser ajustados conforme quantidade de texto, mas sempre nas 

proporções apresentadas. 

 

• Estas placas serão instaladas para o evento de inauguração ou pós-entrega da obra 

e permanecerão na edificação. 

 

• Os arquivos “abertos” das placas para sua edição serão entregues pela Paraná Edificações ao 

Município CONVENENTE junto com os projetos solicitados. 

 

 

 
 


