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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: 

  6000   Fundação de Assistência Social e Cidadania 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

600060040802440185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2833 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCEN-

TES - FMAS 

 

 

Descrição: Qualificar o espaço das Casas Lares para receber crianças e adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  INVESTIMENTO 

 Valor acrescentado: 

 

 60.000,00 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

recursos livres ( não vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

      digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

 Total:      60.000,00 
 

 



 

 

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 contigência e reserva do RPPS 

Valor retirado: 

60.000,00 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

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

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

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

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

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

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

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

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

JUSTIFICATIVA:  As Casas Lares realizam o acolhimento de até 52 crianças e adolescentes em parceria 

com a FASC. Por se tratar de beneficiários retirados de situações de vulnerabilidade social, e estarem viven-

do uma fase da vida de formação , cujas referências principais são fortalecidas neste fase, o presente projeto 

traz dignidade  uma vez que os equipamentos contribuirão para o estabelecimento com boa estrutura, possi-

bilitando aos pais sociais a realização de um cuidado mais qualificado, com condições de acesso à conheci-

mento, comunicação e lazer.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

MÔNICA LEAL 

 
 

 



0

PLANODETRABALHO

1 -- IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso)

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
PROPONENTE

3 - APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE

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



4 DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1 Identificação do objeto
O presente projeto para Emenda Parlamentarl requer a destinação de recursos paraO presente projeto para t=menaa F'anarTlerILall íequci d ucõuiia',,au uç iç',u-ovo pa-a

a compra de material permanente (6 Notebooks. 6 Computadores e 3 Lavadoras de Roupa)
tem por finalidade equipar e qualificar o espaço das Casas Lares, com capacidade para
receber crianças e adolescentes - 24 horas por dia, 7 dias por semana, residindo com uma
família social encarregada e acompanhados por uma equipe multidisciplinar. em parceria
com a FASC  
4.2 -- Período de execução:
a) Início: Após o recebimento do recurso.
b) Término: l mês após término do recurso.  
4.3 - Justificativa:

As Casas Lares realizam o acolhimento de até 52 crianças e adolescentes em
na-''aria com a FASC Os beneficiários das Casas Lares são crianças e adolescentes
r' -:...-J - ,l. .m,in ao ,annac a in n rotirndn dn qittiacóns dÊ vulnerabilidadeencaminhados de variadas regiões da cidade retirados de situações de vulnerabilidade
social para uma situação de Acolhimento Institucional. O que essas crianças têm em comumsocial para uma slLuaçau ue nçuliiirliclilu lliouluuiuiial. -' HUQ ',a-'ua v--u--vvv v--- '''''''''
entre si. além do espaço compartilhado, é o fato de estarem atravessando uma época
formativa da vida. E na infância e na adolescência que a pessoa cria suas pnmelras e mais
marcantes referências da vida. Dessa forma, os cuidados dispensados às crianças e aos

'''.::':l: :J-n nn nan r-aeac l área cãn fntnr dnniç:ivn Rara a formação de futurosadolescentes residentes nas Casas Lares são fator decisivo para a formação de futuros
cidadãos saudáveis.

A infância e a adolescência são, portanto, determinantes para criar uma perspectiva
futuro melhor. Em um ambiente que olha para o sujeito como um todo, visando um
desenvolvimento pleno, as crianças e adolescentes possuem maior chance de superar suas
.--J:-=-- ,a- ....i...nhniHa,la ennial Ac í'aca l nrnq nãn lim ambiente de acolhimentocondições de vulnerabilidade social. As Casas Lares são um ambiente de acolhimento

1;;g;38==:';;'L;=';.fã.ill:RÜ:g#i'l.Ül?h:::::s:. ":"-.«2::1'11;= :'=ÉZ.=1.' ==Lpp=E G=.1..:'=;.:-.':1;; '1;&.;=';'ã:ú'.l;'.i='-úã
Nesse sentido, o presente prometo visa oferecer melhores condições .para o

atendimento oferecido aos beneficiários através da aquisição de computadores. notebooks e
....:--- ,&- -..... n. ..+A i no an -ina«lnntnq r'nntrihiiirãn nora n estabelecimento de um

máquinas de lavar. Os referidos equipamentos contribuirão para o estabelecimento de um
. ..- --. L-. :.r... +---.---. nneeihili+andn nnc nnic qnr-iniq n rnali7acãn de um cuidado mais=='m:qm liÇ:FgWg;Ü'Ü'MllX=ÜH! #:! :: n:
qualificado. com condições de acesso à conhecimento. comunicação e lazer por meio dos
:::l:':i:=.=':' .=:ill:l;E'.:"=,:ãG= il.;Elii';;; 'Bi';Ji;''';;"i;i:U.Úi'Z rali '

4.4 - Descr ção da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo entre a
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas

As casas lares ficam localizadas nos bairros Vila Nova e Restinga.

;..:;..=.:=i:g::T.E;:=fU:= ';'WÊ=5:.' X':!T= áEmod;;B:leia
p?"? . -'' y". ace :'?!: p'5=T:,IS 'g:l= ;f.:''":.::l=.:S ::lT::.::.;:=:1: $!K g 8 1$i.;'$HHÊ;l!=ijUjl:ÜÜ$iliÊE ÉÜiiálo déficit no acesso a direitos. Nesta realidade, as casas lares são um espaço de salvaguarda
e fomento ao desenvolvimento.

A Vila Nova é um bairro que possui 32.469 habitantes em moradias regulares, e em
dnn' - -.-:. . .,.,iinn irran- la âe nll '\r'iinnr'ãoq Dndn dn alma nesatiisa da

torno de 10% a mais em moradias irregulares ou ocupações. Dados de uma pesquisa da
..------. ...ii.n a an ae da nanda«nia nnnntnvnm n taxa de analfabetismo do território
Procempa, realizada antes da pandemia, apontavam a taxa de analfabetismo do território
como 2.68%, numa realidade em que apenas 58% dos trabalhadores do local completaram a
ensino médio, e que apenas 55% da população local possui carteira assinada.A. L.--'--:':.:-. ,J.. r'aeae a-ae nn nntnntn nãn criancas e adolescenl

E' };mliETW!:H%:='llEI',: lil HgZs::l: iuã:encaminhados de variadas regiões da cidade, retirados de situações de vulnerabilidade
, . . ..- -..- ...=. ,ú. Annlhi..lnn+n Inetitiininnnl rl innrnqnn da criança e/ ou adolescente

l ll llm;'u$i@W :1;111%Çi;lE. TB l l:
«*;""=.:':;;:=.:=%Ç.;:' ;=\X;Ê'11ãil:'üq.=.F::;*'l: 'l.::=::!.zl''!=mi:.;.:=
situação de risco pessoal ou social. cujas famílias .o.u . responsáveis encontram-se.==:, ;=..:;=.



e do relatório de

5 - METAS A SEREM ATINGIDAS

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

7-QUADRORESUMO

8 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXECUÇÃO DASATIVIDADES



8.1 - RECEITAS

8.2- DESPESAS

9-CRONOGRAMADEDESEMBOLSO

Especificgçãg
1. Pagamento
de pessoal
2. Serviços
de tercejlgg
3. Material de
consumo
4. Material

ermanente

Mêsl Mês 2 Mês 3
Mês 6

60.000,00

outros
descrevera
Especificação
1. Pagamento

de pessoa!
2. Serviços
de terceiros
3. Material de
consumo
4. Material

çrnlansnB.

Mês 7
Mês 12

Outros
dÇ$Çl9 S11 TOTAL

Porto Alegre, 28 de outubro de 2022



Marinês i(#.éri2âÍlã Zanella
RG 1 031 923021


