
 
TERMO DE COLABORAÇÃO SDE - IMPACT HUB BRASIL  

PROCESSO SDE Nº: 1026/2019 

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - Nº X REFERENTE AOS MESES X E X 

 

1. DADOS DA PARCERIA 

Projeto: Operacionalização do Programa de Inovação em Governo e Negócios de Impacto 

OSC:  

CNPJ:  

Vigência:  

Valor total repassado pela Administração Pública: 

 

2. INTRODUÇÃO 

[Descrever de maneira breve (um parágrafo) o objetivo dessa fase do Plano de Trabalho,              

resumindo o que foi atingido, principais resultados, valor executado no período e outras             

informações pertinentes.] 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO  

a. Ações Desenvolvidas 

[Descrever as ações desenvolvidas, de acordo com a estratégia proposta para execução do             

Plano de Trabalho]. 

 

4. CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DE TRABALHO 

4.1. Metas cumpridas:  

● Indicador 0.1.: [Descrição da meta para este indicador, de acordo com o Plano de              

Trabalho] 

Observação Indicador 0.1.: [Observação sobre o cumprimento da meta, caso seja           

necessário]. 

  

● Indicador 0.2.: 

Observação Indicador 0.2.:  

  

● Indicador 0.3.:  

Observação Indicador 0.3.:  

 

[se houver] 

4.2. Metas cumpridas Parcialmente: 

Indicador x.x.: [Indicar o quanto da meta para o indicador foi cumprida] 

Justificativa para cumprimento parcial da meta do indicador x.x.: [Demonstrar os motivos            

para cumprimento parcial da meta do indicador]. 



 
 

4.3. Metas não cumpridas: 

Indicador x.x.:  

Justificativa para não cumprimento da meta do indicador x.x.: [Demonstrar os motivos            

para não cumprimento da meta do indicador]. 

 

5. IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA 

[Descrição breve dos impactos já gerados para o público-alvo do programa, quando houver.] 

 

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

[Descrição sumária do valor total executado no período, do valor de contrapartida de bens e               

serviços e de recursos captados - é algo breve, o detalhamento é feito no Relatório de                

Execução Financeira]. 

 

7. TÓPICOS ADICIONAIS  

[Avaliação geral acerca da sustentabilidade e continuidade das ações, itens adicionais como            

parcerias, fatos de destaque ou acontecimentos importantes para a execução da parceria]. 

 

[se houver] 

8. ANEXOS 

[Documentos comprobatórios da execução das metas para cada indicador - cartas de            

adesão ao programa, registros fotográficos, audiovisuais, listas de presença]. 

 

 

Nome/Assinatura 

Dirigente da OSC 


