
FORMULÁRIO E 
Emenda ao Anexo II da LOA 

(Inclusão de Subatividade ou Subprojeto) 

 

Câmara  Municipal
de Porto
Alegre

 
SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº  117      

 
       

ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
 

 

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade 

TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:  IMPOSITIVA             NÃO IMPOSITIVA    

 

DESTINO DOS RECURSOS: 

 

Código e Nome do Órgão: 

  1800   SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1800.1804.10.0302.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4105 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - 

FMS 

 

 

Descrição: Qualificação dos espaços físicos para atendimento aos transplantados.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 67.000,00 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Vinculados à Saúde 

Código de Classificação Econômica: 

3350  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

 Valor acrescentado: 

 

 29.000,00 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:      96.000,00 
 

 



 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ 

PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 

Valor retirado: 

96.000,00 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

     

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            

Valor retirado: 

      

 

 

JUSTIFICATIVA:  A presente Emenda visa a mobiliar diversas peças na nova casa "Uma casa dá vidas", 

tais como quartos, cozinha, despensa, lavanderia, sala para serviços oferecidos como apoio pedagógico, 

apoio psicológico, sala para oficinas, sala de estar, sala de recepção, sala de administração e sala de voluntá-

rios; bem como manter os custos da Pousada Solidariedade, adquirindo alimentos e material de limpeza, 

além de material de escritório e de divulgação da causa e da entidade. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

VEREADORA COMANDANTE NÁDIA 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 

 
 

1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso) 
1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 

1.2 – Vereador: 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 

1.5 – Valor: 

1.6 – Objeto: 

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 

Razão Social: VIAVIDA Pró-
Doações e Transplantes 

CNPJ: 
04.043.606.0001-65 

 

Endereço: São Mateus, 815, 
Jardim do Salso Porto Alegre 

E-mail: 
via@viavida.org.br 

Site: 
https://www.viavid
a.org.br/ 

Cidade: Porto 
Alegre 

UF: RS CEP: 91.410.030 DDD/Telefone:  
(51) 3333-4519 

Conta Corrente1:  
06.077592.0-6 

Banco: Banrisul 041 Agência: 0015 

Nome do Representante Legal: Maria Lucia Kruel Elbern  

Identidade/Órgão Expedidor: 
6001667648 SSP 

CPF: 
151.373.760-00 

DDD/Telefone:  
(51) 99602-7844 

Endereço: Travessa 
Farroupilha, 63, cep: 90.450-
190 Porto Alegre/RS 

E-mail: diretoria@viavida.org.br 

 

  

                                                      
1 A conta corrente deve ser específica à parceria, nos termos do art. 51 da Lei 
13.019/14. 



3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 

3.1 – Ano de fundação: 29/06/2000 
 

3.2 – Foco de atuação: Assistência Social 
 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou 
projetos objeto deste Plano de Trabalho: 
Desde abril de 1999, um grupo de voluntários de Porto Alegre vinha 
desenvolvendo atividades visando incentivar as doações de órgãos e tecidos 
e como consequência, os transplantes. Após inúmeras atividades e eventos 
desenvolvidos por esse mesmo grupo com o apoio de empresas, hospitais e 
dos diversos canais de comunicação, surge a VIA Pró-Doações e Transplantes 
(VIAVIDA), fundada oficialmente em 29/06/2000, como organização que veio 
para somar forças à Causa, formar cidadãos conscientes da solidariedade no 
ato de doar órgãos e tecidos. A VIA Pró-Doações e Transplantes, em busca 
de garantir o acesso e Defesa de Direitos, ao principal – o de direito à vida - 
tem desenvolvido diversas ações que visam prevenir e reduzir o número de 
pessoas na lista de espera por transplante. E vale lembrar que as ações são 
desenvolvidas por grupos de voluntários em área de trabalho específico. É 
importante ressaltar que a VIAVIDA tem buscado qualificar os serviços 
oferecidos, beneficiando os hóspedes doentes para sua recuperação e o 
familiar cuidador, que também precisam de suporte nessa difícil situação, 
redobrando ações e atividades de modo a atender a heterogeneidade do 
público hospedado. 
 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC:  
10 Contratados CLT e 2 terceirizados 
 

 
 
  



4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4.1 – Identificação do objeto  
O objeto deste projeto chamado “Uma casa dá vidas” é a possibilidade de 
mobiliar parte da nova casa, recebida por uma concessão da Prefeitura de 
Porto Alegre e reformada por empresas parceiras. Sendo assim o objetivo 
deste projeto é somar junto a outros a mobiliar as diversas peças da nova casa, 
quais sejam: quartos, cozinha, despensa, lavanderia, sala para serviços 
oferecidos como apoio pedagógico, apoio psicológico, sala para oficinas, sala 
de estar, sala de recepção, sala administração e sala voluntários e a manter a 
os custos da Pousada Solidariedade adquirindo alimentos e material de 
limpeza, bem como material de escritório e de divulgação da causa e da 
entidade. 
 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: A parti da aprovação do projeto 
b) Término: 4 meses após a entrada do recurso 
 

4.3 – Justificativa: 
Na área assistencial destaca-se o projeto Pousada Solidariedade. Este 

empreendimento tornou-se necessário devido Porto Alegre constituir um 

grande centro transplantador no País. Assim, tornou-se necessário e 

importante o aumento da capacidade no número de hóspedes recebidos nessa 

nova casa.  Para tanto um espaço maior e com capacidade de dobrar 

atendimento, será muito importante para o acolhimento na Pousada. E a 

aquisição dos móveis e aparelhos eletrodomésticos para equipar a nova sede 

da entidade e da Pousada Solidariedade ampliará o acolhimento gratuito de 

doentes carentes em lista de espera por um transplante ou em pós transplante 

em pelo menos 50%. 

A VIA Pró-Doações e Transplantes (VIAVIDA), em busca de garantir o acesso 
a defesa de direitos, desenvolverá diversas ações que visem prevenir e reduzir 
o número de pessoas na lista de espera por transplante. Sendo assim vale 
lembrar que as ações serão desenvolvidas, em quase sua totalidade, por 
grupos específicos de trabalho, compostos por voluntários, em diversas áreas 
de ação. É importante ressaltar que a VIAVIDA tem buscado qualificar os 
serviços oferecidos nos diversos projetos, redobrando ações e atividades 
considerando a heterogeneidade e, também, as diferenças de cada público 
alvo. Enquanto estão na Pousada Solidariedade, os hóspedes participam de 
momentos de lazer, através de oficinas de artesanato, de trabalhos manuais, 
de informática e de culinária, bem como recebem apoio psicológico, 
pedagógico, orientação farmacêutica e de enfermagem para cuidados em 
saúde.  
 
Registramos ainda que nesta entidade social é disponibilizado instumento de 
pesquisa para avaliação e monitoramento das atividades, dos serviços 
oferecidos, dos voluntários e da equipe de trabalho. Assim, além de todos 
avaliarem os serviços, os mesmos fazem parte da construção e 
melhoramentos das ações propostas e/ou apontamentos quanto aos serviços 
oferecidos pela entidade no sentido de se buscar uma melhoria dos mesmos. 
 



 
 
4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração 
do nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem 
atingidas: 
A meta é oferecer aos hóspedes, pessoas doentes com familiar 
acompanhante, um ambiente confortável e com facilidade de adequada 
higienização, necessária por serem pessoas imunossuprimidas. Oferecendo 
atendimento em média a 20 pessoas ao dia, totalizando mais de 6.000 
atendimentos ao ano.  
Pretende-se ainda, ao final de 06 meses, mobiliar a casa com salas de 
recreação, apoio psicológico e atendimento pedagógico, abrindo uma vaga 
para um profissional contratado na área pedagógica, oportunizando assim que 
crianças e adolescentes possa ter acompanhamento rotineiro com conteúdo 
de sala de aula. 
 

 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
Articulados com a rede hospitalar buscar-se-á acolher as pessoas que vem 
a Porto Alegre para ter acesso ao tratamento por transplante, necessário para 
continuarem vivendo. O Serviço é, e continuará sendo, oferecido 
gratuitamente, conforme prevê os princípios e diretrizes da Política de 
Assistência Social, e em acordo com o critério de universalidade no 
atendimento.  
O Serviço continuará organizado seguindo os princípios e diretrizes dessa 
politica, sobretudo no que se refere à preservação e reconstrução do vínculo 
familiar, garantindo hospedagem com tranquilidade no acompanhamento 
pela equipe técnica e assistencial, que acolherá, de forma temporária, as 
pessoas doentes durante o tratamento, bem como o acompanhante familiar 
cuidador.  Dessa forma, articulada com a rede hospitalar, busca-se acolher 
as pessoas doentes afastadas de suas famílias para ter acesso ao tratamento 
que precisa para ter a vida salva. A finalidade será proporcionar ambiente 
agradável com serviços de apoio de modo a diminuir a angústia e não fazer 
da doença o centro da vida, pelo menos enquanto estiver na Pousada 
Solidariedade. 
A participação nas Oficinas oferecidas pelo voluntariado não tem sido 
obrigatória. A participação nos grupos ou entrevistas de atendimento 
psicológico é e será proporcionada a todos que estiverem na casa com o 
intuito de amenizar as situações angustiantes causada pela doença e 
afastamento de seu lar, escola e/ou trabalho. A participação no apoio 
pedagógico permitirá aos hóspedes estudantes não perderem o ano letivo. 
Resssalta-se que o acolhimento na Pousada, realizado pela Assistente 
social, na entrevista de chegada identifica as fragilidades e solicitações 
demonstradas. Cada hóspede que vem à casa recebe informações, sobre os 
serviços e atividades  oferecidos, apresentando o espaço físico de área 
indivídual e das áreas comuns às pessoas hospedadas.  
Quanto ao trabalho de divulgação, será desenvolvido atividades e ações que 
tenham repercussão em todo Estado, sensibilizando e esclarecendo as 
pessoas sobre a importância de ser um Doador de órgãos e tecidos. 
 



 
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
Atualmente, a Pousada da Solidariedade – tem capacidade, no momento, de 
hospedar dez pessoas doentes à espera de transplante ou após a realização 
desse, junto com seus cuidadores familiares que, também, somam dez. Todos 
hóspedes continuarão a serem encaminhados pela Assistência Social dos 
hospitais transplantadores, a qual verificará as condições socioeconômicas de 
cada família.  Essas pessoas não têm condições de auto- sustento nesta 
Capital. Espera-se, que em 2023/2024, a VIAVIDA possa dobrar a capacidade 
de atendimento, conforme já descrita, oferecendo estadia e os atendimentos 
de apoio às pessoas e possibilitando salvar-lhes a vida. 
No imóvel novo a capacidade de atendimento dobrada, e em relação a 
capacidade técnica e operacional, será preenchida com certeza, pois a mesma 
possui condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades propostas para a parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas. 
Registramos ainda, tanto a Presidente da VIAVIDA como a assistente social 
que Coordena a Pousada Solidariedade, têm uma vivencia de muitos anos em 
gestão de Casa de Acolhimento, pois a Pousada Solidariedade existe desde 
2004, propiciando a ambas experiência para a montagem e gerenciamento na 
nova casa. 
 

 
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
Metas a serem atingidas: Definição dos parâmetros a 

serem utilizados para 
aferição do cumprimento 
das metas 

Meios de verificação: 

Oferecendo atendimento 
em média a 20 pessoas ao 
dia.  
 

Número de hospedes 
hospedados durante o mês.  

a) Planilha de 
hospedagem; 
b) Pasta individual do 
hóspede. 

Prestar em média 5.100 
atendimentos ao ano. 

Número de atendimentos 
realizados. 

a) Planilha de 
hospedagem; 
b) Relatório anual.  

 
 
 

  



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Descrição das atividades para realização da ação 
 

Mês a partir da aprovação do 
projeto  

 1 2 3 4 5 

Compra dos itens descritos neste projeto  X X X X 

Conferência dos orçamentos para aquisição dos itens solicitados  X X   

Elaboração do Projeto X     

Planejamento e monitoramento do projeto pela equipe responsável, 
voluntários e funcionários.   

X X X X X 

 
 

7 – QUADRO RESUMO 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de 
verificação quanto ao 
cumprimento da meta 

Prazo de 
atingimento da 
meta 

Acolher em 
média 20 
pessoas x dia 

Realizar em média 400 
atendimentos ao mês 

Número de 
atendimentos 

2023 

Mobiliar a nova 
Pousada 

Aumentar a hospedagem 
em até 40% do número 
atual 

Número de 
atendimentos ao mês. 

2023/2024 

Oferecer 
alimentação 
necessária 

Zerar a falta de alimento 
em estoque 

Planilha de alimentação 2023 

Oferecer oficinas 
esportivas e 
recreação, cursos 
e palestras para 
voluntários e 
hóspedes 

Ter recursos necessários 
através desta emenda 

Instrumente de 
atividades realizadas 

2023 

Realizar 
orçamentos e 
efetivar a compra 
dos itens listados 

Comprar os itens 
necessários conforme a 
descrição 

Orçamentos e notas 
fiscais 

Após a entrada 
do recurso 

Transparência no 
decorrer do 
processo 

Prestar contas em tempo 
hábil ao projeto 

Prestação de contas Final do Projeto 

 
 
  



8 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS 
NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
8.1 – DESPESAS 

Natureza da 
despesa 

Detalhamento Valor unitário Valor total 

1. Pagamento 
de pessoal 

   

 2.1 Material limpeza e de Produção de 
Higienização. 

R$ 1.000,00 R$4.000,00 

 2.2 Gêneros Alimentícios 
 

R$ 2.250,00 R$ 9.000,00 

2. Material de 
Consumo 

2.3 Material de Expediente (folhas de 
oficio, jogo, materiais pedagógicos e 
afins) 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

 2.4 Material Educativo Esportivo R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

 2.5 Material de Copa e Cozinha 
(Pratos, panelas, talheres, copos, 
frigideiras, garrafas térmicas, xicaras 
e afins) 

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

 3.1 Aparelhos e Utensílios 
Domésticos(micro-ondas, torradeira 
elétrica, torneira elétrica, sovadeira 
de pão elétrica, geladeira, aspirador 
de pó, máquina de lavar roupas e 
afins) 

R$ 9.000,00 R$ 36.000,00 

3. Material 
permanente 

3.2 Botijão de gás 45P R$ 500,00 R$ 2.000,00 

 3.3 Container 1000lt R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

 3.4 EPSON Projetor Powerlite E20  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

 3.5 Tela De Projeção 300 Polegadas 
4:3 Tensionada Motor Controle 

R$19 .000,00 R$ 19.000,00 

TOTAL: R$ 36.750,00 R$ 96.000,00 

 
 
9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Especificação Mês 1 Mês 2 Mês 3 

1. Pagamento de pessoal    

2. Serviços de terceiros    

3. Material de consumo  15.000,00 14.000,00 

4. Material permanente  34.000,00 33.000,00 

TOTAL:               R$  
67.000,00 

 

 
Porto Alegre, 14 de novembro de 2022 

 
 
 

Maria Lucia Kruel Elbern 
Presidente Voluntaria 
P/Diretoria VIAVIDA 

MARIA LUCIA KRUEL 
ELBERN:15137376000

Assinado de forma digital por 
MARIA LUCIA KRUEL 
ELBERN:15137376000 
Dados: 2022.11.14 14:01:36 -03'00'


