
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  142     

 
       

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: Qualificação e capacitação dos colaboradores/ equipe. Melhorias nas salas de atendimento do Abrigo 

João Paulo II. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras despesas correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 37.000,00 
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:      37.000,00 
 

 



 

 

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: 

37.000,00 

 

 

 

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:  Qualificação e capacitação de equipe é fundamentl para atendimento de crianças e jo-

vens que vivem em uma situação delicada, igualmente a melhoria do espaço o tornando mais adequado as 

vivências do acolhimento são indipensáveis ao bem estar dos acolhidos, razão pela qual a importância do 

presente projeto.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

MÔNICA LEAL 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 

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

 
1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 

1.2 – Vereador: Monica Leal 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: R$37.000,00 

1.6 – Objeto: Qualificar os profissionais e readequar espaços de atendimentos para famílias 
e crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência, serviço realizado em parceria com 
o minicipio de Porto Alegre através da FASC. 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 

 

Razão Social: IPSDP - Abrigo João Paulo II CNPJ: 92.726.719/0011-20 

Endereço: Av. Bento Gonalves, 1701 - 
Partenon 

E-mail: 
4000@pobresservos. 
ogr.br 

Site: 
www.abrigojoaopauloii 
.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90650-002 DDD/Telefone: 
(51) 3336.3754 

Conta Corrente1: 06.857285.0-9 Banco: Banrisul Agência: 0065 

Nome do Representante Legal: Claudio Antônio Bianchet 
Identidade/Órgão Expedidor: 
9048482419/SSP 

CPF: 533.829.350-15 DDD/Telefone: 
(51) 3336.3754 

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 1701 - 
Partenon 

E-mail: 
4000@pobresservos.org.br 

 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

O Abrigo João Paulo II, pertencente ao Instituto Pobres Servos da Divina Providência, teve 

seu início em 1981, a partir da provocação do Papa João Paulo II: "Cuidem dos meninos de rua 

da cidade, eles serão o futuro da sociedade”, quando veio a Porto Alegre no ano anterior. 

Inicialmente, a Instituição era um lugar para pernoitar, específico para meninos engraxates que 

viviam nas ruas da capital. 

Hoje, acolhe em torno de 170 beneficiários em 15 unidades, sendo eles crianças, 

adolescentes e jovens adultos com deficiência, em parceria com a Fundação de Assistência Social 

e Cidadania (FASC) de Porto Alegre. Nesses 41 anos de trabalho, o Abrigo João Paulo II esteve 

voltado para o acolhimento e cuidado à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

promovendo proteção e acompanhamento de seu desenvolvimento, com vistas à reintegração 

familiar e comunitária. 

3.1 – Ano de fundação: 1981 

3.2 – Foco de atuação: Acolhimento Institucional 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: 

Há 41 anos, o Abrigo João Paulo II atua no acolhimento de crianças e adolescentes, e 

desde 2019, o acolhimento de jovens adultos com deficiência, oriundos do acolhimento 

institucional. Ambos os serviços são executados em unidades residenciais que necessitam a 

fim de garantir alem de outros direitos funadmentais como educação, saúde, moradia, 

alimentação, lazer, cultura, também a convivencia familiar e comunitária. 

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



3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 108 profissionais 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto: 

O intuito deste Plano de Trabalho é viabilizar a qualificação e formação de profissionais, com 
Formações Mensais para todos os colaboradores do Abrigo João Paulo II, em local apropriado 
para o desenvolvimento da atividade que visa qualificar todos os envolvidos no atendimento as 
crianças e adolescentes em acolhimento institucional 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: Após o recebimento do recurso. 
b) Término: Até o 10º mês após o receber o recurso. 

4.3 – Justificativa: 
 

O Abrigo João Paulo II desenvolve seu trabalho em 15 unidades residenciais no 

municipio de Porto Alegre, prestando atendimento a crianças e adolescentes, com idades 

entre zero e 18 anos incompletos, ambos os sexos, em acolhimento institucional- modalidade 

casa lar, bem como jovens adultos de 18 à 60 anos, em situação de acolhimento institucional 

em Residencial Inclusivo. Pessoas que não possuem mais retaguarda familiar ou estão 

afastados de suas famílias, temporariamente, por diversas violações de direito, entre as mais 

frequentes: dependência química dos responsáveis, maus tratos, todo tipo de violencia e 

abusos, alem das negligencias. 

Entende-se que a proteção integral se faz, não somente acolhendo e cuidando, mas 

oferecendo todas as possibilidades de crescimento e desenvolvimento pleno das 

capacidades de cada um dos acolhidos. De acordo com a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais, o ambiente deve ser acolhedor e ter estrutura física adequada, visando o 

desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser 

organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 

segurança, acessibilidade e privacidade2. 

O presente projeto visa qualificar os profissionais que atuam diretamente nos cuidados 

das crianças, adolescentes e jovens adultos, tendo em vista que Investir na capacitação de 

todos os envolvidos é indispensável para se alcançar qualidade no atendimento, visto se 

tratar de uma atividade complexa que exige dos colaboradores, afeto e carinho em um 

ambiente acolhedor, e além disso conhecimento técnico adequado, para tanto é importante 

que seja oferecida capacitações com qualidade e mensal de forma continuada. É preciso 

buscar a garantia dos direitos de todos os atendidos, e que necessitam da real atenção de 

adultos cuidadores e protetores para seu bom desenvolvimento biopsicossocial 

Alem disso é necessario readequar as salas de atendimento na sede administrativa, 

onde se recebe os casos de fortalecimento de vínculos para possível retorno familiar, ou 

então nos casos dos encontros de adoção, onde se faz indispensável um ambiente acolhedor, 

com cores nas paredes, brinquedos pedagogicos, tapetes, cortinas, poltronas, 

proporcionando sensações como aconchego, convivência, bem estar dos atendidos em 

situações e momentos peculiares em suas vidas. 

 

2 Livro Tipificação dos Serviços Socioassistenciais: 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf 



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 instituição mantém 12 unidades de acolhimento intitucional- modalidade Casa-lar, a 

qual acolhe até 10 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e que possui os pais sociais 

/educadores residentes que realizam os cuidados a este grupo de forma intermitente. Além de 

3 Residenciais Inclusivos, que acolhem até 10 jovens adultos com deficiência, que são 

acompanhados por educadores sociais, cozinheira e serviços gerais. Ambos os serviços 

acontecem em unidades residenciais, de forma ininterrupta, 24 horas por dia, e possuem todo 

suporte de uma equipe técnica formada por assistente social, psicologa e coordenação. 

Sendo assim, para atender este total de 150 crianças e adolescntes e jovens adultos com 

deficiencia a instituição acredita que formações e capacitações precisam ser constantes, os 

colaboradores necessitam estarem atualizados com as temáticas em que atuam, junto as leis 

e orientações técnicas. 

O acolhimento de crianças e adolescentes e Jovens adultos enquadra-se na Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Um trabalho que exige 

principalmente do emocional dos envolvidos que precisam estar buscando formação, 

qualificação e orientação constantemente para saber atender e trabalhar com os casos de 

abuso sexual, negligência de todas as formas, maus tratos severos, situações de saúde 

mental, dentre outras que chegam ao acolhimento. 

E para se ter espaços/salas de atendimento adequadas, para quando possível se investir 

nos vínculos familiares em que diante do quadro de rompimento de vínculos, originado no 

momento do acolhimento, sabe-se que existe as fragilidades, mas que até então trabalha-se 

para superar o historico e os motivos que levaram ao acolhimento. São momentos estes, de 

muitos reencontros e despedidas, de muito amor e de muitas lágrimas. E quando não há mais 

no que se investir e se tem uma destituição do poder familiar e uma colocação em familia 

substituta/adoção, todos estes, momentos que requerem um abmbiente diferenciado e acima 

de tudo acolhedor. 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
1. Orçamento do espaço para realização das formações, coffee-breack, bem como de 

profissionais tercerizados para execução das palestras; 

2. Aquisição dos materiais e móveis conforme liberação do recurso; 

3. Início das formações e readequação das salas; 

4. Prestação de contas e envio de relatório de execução do objeto. 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 

 
O projeto “ Qualificar para Atender” , visa a formação dos profissonais, alem da 

readequação das salas de atendimento na sede do Abrigo João Paulo II, situada na Avenida 
Bento Gonçalves 1701- Partenon, Porto Alegre. 



5 – METAS A SEREM ATINGIDAS 
 

 

Metas a serem atingidas: Definição dos parâmetros 
a serem utilizados para 
aferição do cumprimento 
das metas 

Meios de verificação: 

Qualificação os profissionais 
que atendem as crianças e 
adolescntes e os jovens 
adultos com deficiência. 

100% de presença dos 
profissionais 

Planilha com assinatura dos 
presentes em cada formação 
mensal. 

Pintura interna nas salas de 
atendimento, bem como 
moveis, brinquedos 
pedagogicos, tapete, 
luminaria, cortinas, mesa, 
poltronas, alem da pintura e 
externa da sede 
administrativa, 

Contratação de profissional 
qualificado para a execução 
da atividade 

Acompanhamento da 
coordenadora da instituição 
na realização da atividade. 

   

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

Ati 
v. 

Descriç 
ão da 
ativida 
de 

Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1 Orçame 
ntos 
dos 
espaços 
e coffee 
Brack 

x            

2 Orçam 
ento 
dos 
profiss 
ionais 
que 
irão 
realiza 
r as 
formaç 
ões 

x            

3 Forma 
ções 
Mensa 
il 

 x x x x x x x x x x  

4 Pintur 
a 
interna 
nas 
salas 
de 
atendi 
mento, 
bem 
como 

 x x          



 movei 
s, 
brinqu 
edos 
pedag 
ogicos 
tapete, 
lumina 
ria, 
cortina 
s, 
mesa, 
poltron 
as, 
alem 
da 
pintura 
e 
extern 
a da 
sede 
admini 
strativ 
a, 

            

3 Presta 
ção de 
contas 

           x 

 

 

7 – QUADRO RESUMO 
 

Atividades Metas a 
serem 
atingidas 

Parâmetros de 
verificação quanto 
ao cumprimento da 
meta 

Prazo de 
atingimento da meta 

Formações Mensais 
para os profissionais 
que atendem 
diretamente  as 
crianaçs e adolescntes 
e jovens adultos com 
deficiencia 

Totalidade dos 
profissionais 

100% de presença 10 meses 

Qualificação dos 
espaços de 
acolhimento 

Qualificar os 

espaços de 
atendimento. 

Após o recebimento do 
recurso execução da 
atividade 

em 2 meses 

Aquisição dos 
materiais 

Adquirir o 
material para 
a execução do 
projeto no 
primeiro mês 
após 
recebimento 
da verba 

Notas fiscais Mês 

Pintura interna e 
externa da sede 
administrativa 

Contratação 
de profissional 
qualificado 
para tal 
atividade 

Acompanhamento do 
encarregado de 
manutenção da 
instituição na 
realização da atividade. 

em 2 meses 

Prestação de Contas Envio de 
prestação de 
contas e relatório 

Relatório de prestação 
de contas e notas 
fiscais 

1 mês após a 
finalização de todas as 
taividades previstas 
neste plano de trabalho 



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

8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

Emenda Parlamentar R$37.000,00 

TOTAL: R$37.000,00 

 

8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal   

2. Serviços de terceiros -Profissional para 
realizar as formações 

R$ 8.000,00 

3. Material de consumo - Coffee-Break 
-Materiais para pintura 
e revitalização (tinta, 

pincéis, massa corrida, 
lixa, lona, verniz) 

R$15.000,00 

4. Material permanente Poltronas, 
tapetes, 

luminarias, 
brinquedos 

pedagogicos, 
cortinas. 

R$ 14.000,00 

... 
Outros (descrever) 

  

TOTAL: R$ 37.000,00 

 
 
 

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
 

Especificação Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços 
de terceiros 

 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

3. Material de 
consumo 

 R$ 10.500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 

4. Material 
permanente 

 R$14.000,00     

... 
Outros 
(descrever) 

      

Especificação Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços 
de terceiros 

R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400.00  

3. Material de 
consumo 

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00  

4. Material 
permanente 

      



... 
Outros 
(descrever) 

      

TOTAL: R$37.000,00 

 

 

Porto Alegre, 10 de novembro de 2022. 
 

 

Claudio Antônio Bianchet 
Diretor 


