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ANEXO - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade
TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR: IMPOSITIVA Bã COMUM []

DESTINODOSjiECURSOS

Código e Nome do Órgão:
7300 SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES

Código de Classificação Institucional e Func.:
7300.7301.27.0812.0174

N' do Proj. ou Ativ.:
}76]

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES RECREA-
TIVAS

Descrição: REFORMA DE JANELAS E PINTURAS NO GERAL DO IMOVEL SITUADO A RUA SÃO NICO-
LAU ESQUINA COM RUA CAMOATI S/N, BAIRRO - Santa Mana Goretti.

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS

Código de Classificação Económica:
3390 Outras Despesas Correntes

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Livre - Administração Direta

Valor acrescentado:

5.000,00

Código de Classificação Económica:
4490 Investimentos

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
Tesouro - Livre - Administração Direta

Valor acrescentado:

35.000,00

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
digite aqui a fonte de recurso da ClassiHlcação Económica

Valor acrescentado:

ooo.ooo.ooo

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Fonte de Recurso da Classificação Económica:
digite aqui a fonte de recurso da Classificação Económica

Valor acrescentado:

ooo.ooo.ooo

Total: 40.000,00





[- ORIGEM DOS RECURSOS

2- ORIGEM DOS ]iECURSOS

3- ORIGEM DOS ]iECURSOS

Código e Nome do Orgão:
2200 RESERVA DE CONTINGÊN-

CIA/PARLAMENTAR

Código de Classificação Institucional e Func.:
2200.2200.99.0999.9999

N' do Proj. ou Ativ.:
9996

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
RESERVA PARLAMENTAR

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Tesouro - Livre - Administração Direta

Código de Classificação Económica:
9999 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS -

Valor retirado:
40.000,00

Código e Nome do Orgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Prol. ou Ativ.:
0000

Nome do Projeto, Ativídade ou Oper. Especiais:
digite o nome do Projeto ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ]iEALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo

Código e Nome do Orgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.
0000

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:
digite o nome do Prometo ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ]iEALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica





4- ORIGEM DOS RECURSOS

5- ORIGEM DOS ]iECURSOS

Código e Nome do Orgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.:
0000

Nome do Prometo, Atívidade ou Opep. Especiais:
digite o nome do Projeto ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOJADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo

Código e Nome do Orgão:
0000 digite o nome do órgão

Código de Classificação Institucional e Func.:
oooo.oooo.oo.oooo.oooo

N' do Proj. ou Ativ.:
0000

Nome do Projeto, Atividade ou Open. Especiais:
digite o nome do Prometo ou Atividade

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Económica

Código de Classificação Económica:
0000 digite a especificação da Classificação Económica

Valor retirado:
ooo.ooo.ooo

JUSTIFICATIVA: A presente Subemenda à Emenda n' 474 visa à adequação técnica. O imóvel situado à
Rua Nicolau esquina Rua Camoati s/n integra o património da FASC, conforme art. 4' alínea a n' 6 da Lei
4.308, de 13 de julho de 1977, denominado de Centro Esportivo I' de Maio - CEPRIMA. Em 1982, o CE-
PRIMA foi ampliado e transfomlado em Centro Social Urbano Primeiro I' Maio. Confomle a refomla ad-
ministrativa proposta pela atual gestão, compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Espor-
te, SMDSE, a política pública da Assistência Social prestada pela Fundação de Assistência e Cidadania

       
l)ata do recebimento: Nome e assinatura do Vereador:
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Prefeitura Municipal de Porto
Alegre

LEINa4308

Autoriza o Município a
institu=i.r uma Furldação
destinada a pJ-omover e
desenvolver a Educação
Social , Comunitária e
administrar os Centros de
Comunidade e Esportivos e

equipamentos similares e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciona a seguinte Le.L

Art. I' - Fica o Muni.copio autorizado a instituir
uma Fundação, com a denominação de Fundação de Educação
Social e Comunitária, destinada a promover e desenvolver
a Educação Social, Comunitária e administrar os Centros
de Comunidade e Esportivos e equipamentos similares

A.rt. 2' - A Fundação terá prazo de duração
indeterminado, sede e foro na cidade de Porto Alegre e
adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de
seus aros constitutivos no Registro Cli.vil cie Pessoas
Jurídicas.

A.rt. 3'
consta.tuícío:

O património da Fundação

a)pelos Centros de Comunidade e Esportivos assim
enumerados:

1 ) Centro de Comunidade do Bairro lpiranga;

2) Centro de Comunidade clo Parque Ma(iepinho;

3) Centro de Comunidade da Vila Nova Restinga;
www2 . portoalegre. rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1 =0000 1 8057. DOCN .&1=20&u=%2Fnetahtml%2Fsi rel%2Fsimples.html&p=1 &r=1 &f=G&d=atos&SE 1/6
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4) Centro cie Comunidade da Vila Floresta;

5 ) Centro de Comunidade da Vila Elizabeth;

6 ) Centro Esportivo I' de Maio;

7) Centro Esportivo Vila Ingá;

8 ) Centro Esportivo George Black;

9) Centro Social Vila MAPA

b) pelos bens móveis e imóveis, aparelhos,
máquinas, materiais técnicos e de consumo que integram o
acervo cites equipamentos enumerados;

c) por bens móveis, imóveis e direitos, ]-ivres de
quaisquer ónus, que a ela venham a ser transferidos em
caráter definitivo por pessoas físicas ou entidades
públicas ou privadas; e

d) por doações ou legados de pessoas físicas ou
:lu].laicas.

Art. 4' A receita da Fundação compreenderá

a) contribuições, subvenções e auxílios da União,
Estado, Município/ entidades públicas ou privadas;

b) rendas decorrentes da exploração de seus bens
ou prestação de serviços; e

c) quaisquer recursos que Ihe forem destinados

Art.5' - É o Município autorizado a contribui.r
para a Fundação, anualmente, e a partir de 1978, com o

percentual cie ate 10% (dez por cento) do total das
despesas correntes conslgnacias no orçamento anual da
S.M.E.C., mediante parcelas mensais duodecimais.

Art. 6' - Fica o Município autorizado a abri.r, em
qualquer época, crédito especial no valor de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeirosl destinados àinstituição da

Art. 7' - Os recursos para abertura do crédito
especial autorizado pelo artigo anterior provêm de
redução, em i-qual valor, na dotação 2100 - Encargos
Gerais do Município - 3260.00 - Reserva cie Contingência

A.rt:. 8' São finalidades da Fundação

1 - P.dministração, conservação e construção de
Centros de Comunidade, Centros Esportivos e equipamentos

similares, bem como o desenvolvimento da Educação Soa-al
e Comunitári.a

www2. portoalegre. rs.gov.br/cgl-bin/nph-brs?sl =00001 8057.DOCN.&1=20&u=%2Fnetahtml%2Fslrel%2Fsimples.html&p=1 &r= 1 &f=G&d=atos&SE 2/6
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11- Seleção, treinamellto e contratação de pessoal
técnico e administrativo Indispensável ao funcionamento e
supervisão dos Centros de Comunidade. Centros Esportivos
e simi].ares

rTT - Desenvolver as ativiciades das unidades
operacionais a seu encargo, sob a forma cie administração
participada voluntária com organi-smas e grupos sociais e
educacionais exi.utentes e atuantes na comunidade onde as
mesmas se ].oral i zam .

IV - Estabelecer contratos, convénios ou tel.mos
de cooperação com organismos públicos ou particulares,

atuantes na dimensão social do desenvolvimento do homem

V - Flamejar, coordenar, supervisionar e executar
as atividades das unidades operacionais a seu encargo, em
consonância com os objetivos da Administração Municipal e
de forma a enquadrar-se com o desenvolvimento social e
aspirações da comunidade onde estão inseridas.

VI - Desenvolver outras ativldades compatíveis
com suas :f i.na]. idade s .

Art. 9' - Os bens e direitos da Fundação serão
aplicados exclusivamente na realização de seus objetlvos.

Art. 10 - No caso de extinção da Fundação, os
bens reverterão ao insti.tui.doz

Art . ]. ].
ano civi].

O exerci.ci.o financeiro coincidirá com o

AI't. ].2
fi s ca]. i z adàs na forma
disciplina a matéria.

As contas da Fundação serão
da legislação em vigor que

Art. 13 - É assegurada àFundação, quanto a seus
bens, rendas e servi.ços, isenção de qual.squer impostos
munzczpaxs.

Art. 14 - A Fundação terá um Presidente, um Vice
Presidente. um Conselho Superior, um Conselho Fiscal e

uma Diretoria
Municipal

Executiva, nomeados pelo Prefeito

$ 1'- A Presa.dência da Fundação será exercida pelo
Secretári.o Municipal cie Educação e Cultura e a Vi.ce-
Presidêncla por seu substituto automático.

$2'- A Diretoria Executiva será composta de um
Diretor Administrativo e de um Diretor Técnico.

$ 3'- Os Conselhos Superior e Fiscal serão
integrados por representantes cla Prefeitura e de
erltidades comunitárias.

') nar+,na l hr/nn:.hin/nrçh.hre'')o4 =n flf\4 Q C7 r"\r"\r\R.i 9.1=009.t t=O/.')E'na+.ah+n-TIDA')CeiralOZ'')Eo.ip nt o h+,n19.,s#4 9. p-- 'l e.f--f= Q .1--,,+,... 9 CIC:
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15 - O Presidente, Vice-Presidente, Conselho
o Conselho Fiscal, com man(lato de 4

e sem qualquer remuneração, são passíveis de
Superior e
(quatro)anos
recondução.

Art. 16 - É vedado remuneração, distribuição de
Lucros, vantagens ou dividendos aos membros componentes

clo Conse].ho Superior/ Fiscal,
Presidente, sob qualquer forma

Presidente e Vice

Art. 17 - A Diretoria Executiva terá mandato de 4
jquatro) anos, com remuneração fixada pelo Prefeito
Municipal, sem vínculo jurídico com o órgão, e passível
de renovação.

Art. 18 - A Fundação terá quadro próprio cle
pessoal, regido pela C.L.T. e legislação subsequente,
vedando-se a acumulação.

Art. 19 - É autorizado o Município a colocar
funcionários à disposição da Fundação, com ou sem ónus,
assegurada em qualquer caso a contagem de tempo de
serviço à disposição, para todos os efeitos legais.

Art. 20 - O término do primeiro mandato do
Presidente e da Diretoria Executiva coincidirá com o do
atua]. Prefeit:o.

Art. 21 - Os empregados do Centro de Estudos de
Lazer. e Recreação da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul que até o dia 27 de maio de 1977
exerciam suas atividades nos Centros de Comunidade e
Centros Esportivos poderão, por conta do Município,
continuar suas ativi.dades, assegurados os níveis anuais
de remuneração, até a constituição definitiva da
Fundação, quando deverão ser submetidos a seleção para
permitir seu ingresso no quadro de pessoal da Entidade

$l' - A Autorização a que se refere o presente
artigo limita-se ao número e funções contidas na relação
em anexo, que faz parte integrante desta Lei

$2' - Poderá o Município/ àsua conveniência.
prover vagas ocorridas nos limites fixados no parágrafo
przrnezro.

Art. 22 - As admissões para o quadro de pessoal
da Fundação só poderão se realizar mediante processo de
seleção.

A.rt. 23 - A partir cla inscrição dos fitos
constitutivos da Fundação no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, fica o Município autorizado a extinguir a
Divisão de Educação Social, Lazer e Recreação, criada
pelo Decreto n' 5.222, cle 19 de maio de 1975, bem como o
cargo de Diretor da Divisão de Educação Social, Lazer e
Recreação - 2.2.1.6, criado pela Lei n' 3862. de 25 de
março de ]. 974

'-n-n~9 nadaala''-'a ,e nó.. hr/pn;.h;n/nnh.h-c">e4 =nnnn t9n<'7 r'\nf'h..l .z1=90.gi l=oZ.9FnatahtmloE.9ç:eirpioy.9F'eimnlae html,&n='1 &r=1 &f=(''.&d=atog&SE 4/6
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Art. 24 - A Fundação ficará vinculada à
Secretaria Mun.Lcipal de Educação e Cultura

Art. 25 - Os estatutos da Fundação serão
elaborados pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e aprovados por decreto do Prefeito Municipal

Art. 26 - O Prefeito Municipal designará o
representante do Município nos fitos de i.nstltuição da
Fi i n d ;3 r- 3 ,-.

ArtAlc. z/ - zlsta ,uez entra em vzqor na Gata de sua
publicação.

Art. 28 - Revogam-se as cilsposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 13 de .julho
de ]. 97 7

Gullherme Sócias Villela,

Pz:efeito

Lotário Lourenço Skolaude.

Secretário Municipal da Fazenda

Atei.la sá d'Oliveira,

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Carlos Veríssimo de Almeida Amaral,

Secretário do Plane.lamento Municipal

Registre-se e publique-se

Oly Ético da Costa Fachin,

Secretário do GoveJ.no Municipal

CONTRATO PMPA/PUCRGS

www2.portoaleqre.rs.gov.br/cqi-bin/noh-brs?sl=00001 8057.DOCN.&1=20&u=%2Fnetahtmi%2Fsirel%2Fsimnles html&n=l&r=l&f= ad=ntnç:X R/R
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Cargos Existentes nos
Centros cie Comunica(ie e
Centros Esporti.vos

©
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UNÇÃO NUMERO
)iretor A 3

)fretar B 5

\ssist. Dlr. 3

ã.ssist. Dlr. B 5

lloord. Área  
Instrutor 21

Instrutor l
Instrutor  
instrutor  
Instrutor  
Instrutor l
qux.Instrutor 2

Secretário  
qux.Secret.  
Qux.Secret. l
Bibliotecário l
qtend.
Biblioteca  
Zelador 3C

úiailante 27

Sewlçal 2g
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Apresentação

Fundação de Assistência Social e Cidadania
FASC

©

Sededa Fasc

A Fundação de Assistência Social e Cidadania - FASC é o órgão gestor da Política de Assistência Social no Município de
Porto Alegre, responsável pela oferta de serviços, programas e benefícios que promovam a inclusão de cidadãos,
famílias e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Por meio de sua rede
socioassistencial própria e também parceirizada, trabalha balizada pelas diretrizes e princípios da Política Nacional de
Assistência Social, a qual define a assistência como direito à proteção social e objetiva a consolidação dos direitos
sociais a todos que dela necessitam.

História

Centro de Comunidade Vila Restinga = 1 981
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A FASC tem sua atividade voltada às questões sociais e ao trabalho comunitário desde o início de sua história.
Tudo começou no final da década de sessenta, com o crescimento do núcleo urbano e a necessidade de espaços de
lazere recreação adequados.

Em 1969 foram criados no Brasil, equipamentos designados Centros de Comunidade e Esportivos, com o objetivo de
promover uma educação integral, oportunizando o desenvolvimento de todas as capacidades do ser humano. Seguindo
essa diretriz, foi inaugurado em 1970, sob a administração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o primeiro
desses equipamentos, denominado Centro de Comunidade Bairro lpiranga -- CECOBI -- para oferecer à comunidade um
local onde indivíduos e grupos tivessem acesso a atividades como educação, preparo profissional, recreação e cultura.

Entre os anos de 1972 e 1975. foram criados mais oito espaços localizados nas zonas norte, sul e leste da cidade

- CECOPAM - Centro de Comunidade Parque Madepínho, no bairro Cavalhada
- CEPRIMA - Centro Esportivo Primeiro de Maio, no bairro Passo D'Areia.
- CECORES - Centro de Comunidade Vila Restinga, no bairro Restinga
- CEVI - Centro Esportivo Vila Ingá, no atual Eixo Baltazar
- CECOFLOR - Centro de Comunidade Vila Floresta. no antigo Parque Florestal
- CECOVE Centro de Comunidade Vila Elizabeth, no bairro Sarandi
- CEGEB - Centro Esportivo George Black, no bairro Medianeira
- Centro Social Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro.

eles
São

Em 1974, iniciaram as atividades do Centro de Estudos de Lazer e Recreação - CELAR -- como resultado do convênio
entre a Prefeitura Municipal e PUC/RS. Surgiu também a necessidade de um instrumento que estabelecesse uma ponte
entre o Executivo Municipal e a administração dessas Unidades Operacionais. o que foi solucionado com a
institucionalização da Divisão de Educação Social, Lazer e Recreação -- DIESLAR.
Finalmente, torna-se imprescindível a criação de um órgão capaz de administrar os equipamentos.

Assim, em 13 de julho de 1977, a Prefeitura institui a Fundação de Educação Social e Comunitária -- FESC, cuja
presidência era exercida pelo secretário Municipal de Educação e Cultura. Em I' de setembro de 1978 a Fundação
passa a operar definitivamente.

Em 1978, atendendo uma demanda crescente para o atendimento de crianças com idade entre 03 e 06 anos, foi criado o
Centro de Cuidados Judith Meneguetti - CEJUME -junto ao CECOPAM.
Em 1982, O CEPRIMA foi ampliado e transformado em Centro Social Urbano Primeiro de Maio.
Em 1986, o mesmo ocorre com o CEVI e o CECOVE que passaram a ser designados CSU Vila Ingá e CSU Vila
Fli7nhpth

Em 1994, pela Lei Municipal 7.414 a FESC começou a formular, promover e coordenar a política de Assistência Social,
através das ações de iniciativa pública e da sociedade, visando prover benefícios e serviços para o atendimento das
necessidades básicas do indivíduo.

A Fundação deixou de ser subordinada à Secretaria Municipal de Educação e passou a ter um presidente nomeado pelo
PTÊfÊltoe

Em 2000 a FESC passou a ser denominada Fundação de Assistência Social e Cidadania -- FASC. As Unidades
Operacionais passaram e ser designadas como Centros Regionais de Assistência Social e foram acrescidos Módulos de
Assistência Social. Alguns equipamentos contavam com piscinas e essas passaram a ser gerenciadas pela Secretaria
Municipal de Espodes.

Em 2007, a FASC, gestora da Política de Assistência Social em Porto Alegre começou o processo de avaliação para a
implantação do Sistema Unico de Assistência Social -SUAS

Em 2010 e 2011, a FASC trabalhou no reordenamento institucional , conforme previsto na Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. Iniciou pela rede de proteção social básica e especial de média complexidade, implantando
22 CRAS e 09 ÁREAS na cidade. Em 2011 começou o reordenamento da rede de proteção especial de alta
complexidade para população adulta em situação de rua e ampliação da rede de atendimento e de acolhimento
Institucional para crianças e adolescentes.

Em 2011 foi implantado o Sistema Unico de Assistência Social no Município - SUAS- através do Decreto n' 17.256 de
05/09/2011 e em 2013 foi aprovado o Regimento Geral e Novo Organograma da Fundação de Assistência Social e
Cidadania, através do Decreto 18198 de I' de Fevereiro de 2013.
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