
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 145       

 
       

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.: 

6000.6004.08.0242.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4173 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PCDs   

 

 

Descrição: Repasse entidade Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla - FADEM- CNPJ: 89370787/0001-

97- Para a  Contratação de profissionais para a realização de oficinas terapêuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes  

 Valor acrescentado: 

 

 25.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

            

 Valor acrescentado: 

 

       
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:      25.000 
 

 
 

 



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: 

25.000 

 

 

 

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 FADEM desenvolve o seu trabalho no município de Porto Alegre, situada na região 

noroeste da cidade, bairro Boa Vista. Este bairro é distante do centro da cidade e se caracteriza por ter boa 

infra-estrutura urbana. O nascimento de bebês com patologias graves, o crescimento da pobreza que os ex-

cluem antes, durante e após seu nascimento do acesso às condições mínimas de saúde e educação e a falta de 

atendimento qualificado na rede pública têm resultado no crescimento da demanda que recebemos, além 

disso somos uma das únicas no município a atender TEA - Transtorno do Espectro Autista. 

Na região não existe outra entidade que atenda pessoas com deficiência múltipla e mesmo no município são 

poucas as instituições que prestam atendimento a esse público, por este motivo a demanda é decorrente de 

todas as regiões do município. Impacto social esperado:  

1) Proteção social e melhoria da qualidade de vida das PCDs e suas famílias;                                                                                                                                                                        

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

AIRTO FERRONATO 

 
 

 



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:  Ferronato 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: R$25.000,00 

1.6 – Objeto: Oficinas Terapêuticas da FADEM 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: Fundação de Atendimento 
de Deficiência Múltipla - FADEM 

CNPJ: 89370787/0001-97 

Endereço: Rua Frei Henrique Golland 
Trindade N.445 

E-mail: 
fadem@fadem.com.br 

Site:www.fadem.com.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP:90480140 DDD/Telefone: 51 
33286780 

Conta Corrente1:607687205 Banco:041 Agência:0015 

Nome do Representante Legal: Silvio Mauro Fagundes Ribeiro Junior 

Identidade/Órgão Expedidor: 2061106569 
SSP 

CPF: 912.895.050-04 DDD/Telefone: 51 
33286780 

Endereço: Demétrio Ribeiro, n.º 831, apto 
203 

E-mail:fadem@fadem.com.br 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 
 

3.1 – Ano de fundação:1983 

3.2 – Foco de atuação: Atendimento de bebês, crianças e adolescentes com deficiência 
múltipla – PCDs 
 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho:  
 
A FADEM - Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla é uma instituição sem fins 
lucrativos, que há mais de 39 anos é especializada em prestar atendimento, gratuito, clínico e 
educativo a bebês, crianças e adolescentes com deficiência, provenientes de famílias de baixa 
renda. O objetivo principal da FADEM é, através da intervenção com o usuário e com a sua 
família, assegurar a pessoa com deficiência o exercício dos seus direitos e a promoção da sua 
inclusão social e escolar. 
 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 15 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
 
Contratação de profissionais para a realização de oficinas terapêuticas como uma proposta 
interdisciplinar junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no atendimento 

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



de grupos para crianças e adolescentes com deficiência. As oficinas podem ser de culinária, 
contação de histórias, capoeira, criativa entre outras com o objetivo de tornar a PCD com 
capacidades de socialização, de escolhas no seu dia a dia, de comunicação, de independência 
e maior autonomia. 

4.2 – Período de execução:a) Início: março de 2023    b) Término: dezembro 2023 

4.3 – Justificativa: 
 
A FADEM desenvolve o seu trabalho no município de Porto Alegre, situada na região 
noroeste da cidade, bairro Boa Vista. Este bairro é distante do centro da cidade e se 
caracteriza por ter boa infra-estrutura urbana. O nascimento de bebês com patologias 
graves, o crescimento da pobreza que os excluem antes, durante e após seu nascimento do 
acesso às condições mínimas de saúde e educação e a falta de atendimento qualificado na 
rede pública têm resultado no crescimento da demanda que recebemos, além disso somos 
uma das únicas no município a atender TEA - Transtorno do Espectro Autista. 
Na região não existe outra entidade que atenda pessoas com deficiência múltipla e mesmo no 
município são poucas as instituições que prestam atendimento a esse público, por este motivo 
a demanda é decorrente de todas as regiões do município. Impacto social esperado:  
1) Proteção social e melhoria da qualidade de vida das PCDs e suas famílias;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2) Contribuir  efetivamente para a inclusão escolar e social de crianças e adolescentes com 
deficiência;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3)  Evolução no desenvolvimento  psíquico, motor e social das crianças e adolescentes 
propiciando maior autonomia nas suas atividades quotidianas. 
 

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 FADEM desenvolve o seu trabalho no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região 
noroeste da cidade, bairro Boa Vista. Este bairro é distante do centro da cidade e se 
caracteriza por ter boa infra-estrutura urbana. O nascimento de bebês com patologias graves, 
o crescimento da pobreza que os excluem antes, durante e após seu nascimento do acesso 
às condições mínimas de saúde e educação e a falta de atendimento qualificado na rede 
pública têm resultado no crescimento da demanda que recebemos, além disso somos uma 
das únicas no município a atender TEA - Transtorno do Espectro Autista. 
Na região não existe outra entidade que atenda pessoas com deficiência múltipla e mesmo no 
município são poucas as instituições que prestam atendimento a esse público, por este motivo 
a demanda é decorrente de todas as regiões do município. 
 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos:  
Serão ofertadas 2 oficinas por grupo, que ocorrerão durante parte do período quando as 
crianças e adolescentes estão na Instituição, manhã ou tarde com uma hora de duração por 
atividade. 
 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria:  
Na sede da proponente. 
 

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 
 

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

Meios de verificação: 

Promoção do convívio em 
grupo, da socialização e da 
inclusão; 
Contribuição para o 
trabalho interdisciplinar da 
Fadem. 

 

Aumento da capacidade das 
crianças e adolescentes no 
protagonismo das suas 
escolhas e relacionamentos e 
na sua independência 
quotidiana. Verificado por 

 
Reunião de equipe semanal, 
Parecer avaliativo individual  
semestral, lista de presença 
diária, controle de evasão e 
internação hospitalar,    
Instrumento de avaliação anual 
Protocolo  de acompanhamento, 



meio do protocolo de 
acompanhamento 
terapêutico.  

participação nas diversas 
atividades. 

 

 

 
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 

Ativ
. 

Descrição da 
atividade 

Mês 
01 

Mê
s 02 

Mê
s 03 

Mê
s 04 

Mê
s 05 

Mê
s 06 

Mês 
07 

Mê
s 08 

Mê
s 09 

Mê
s 10 

1 Contratação dos 
oficineiros 

x          

2 Avaliação de 
pacientes e 
alunos 

x x         

3 Organização dos 
grupos 

 x         

..4. Aquisição de 
material e 
equipamentos e 
execução das 
oficinas 

  x x x x x x x x 

5 Avaliação          X 
 

 
 

7 – QUADRO RESUMO 

  
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Contratação 
dos oficineiros, 
avaliação dos 
pacienes e 
alunos, 
organização 
dos grupos, 
aquisição de 
maerial e 
equipamentos e 
execução das 
oficinas. 

Promoção do 
convívio em grupo, 
da socialização e da 
inclusão; 
Contribuição para o 
trabalho 
interdisciplinar da 
Fadem. 

Aumento da capacidade das 
crianças e adolescentes no 
protagonismo das suas 
escolhas e relacionamentos e 
na sua independência 
quotidiana. 

Semestral 

 
 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

(1. Repasse do Município) (R$ ) 25000,00 

...  

TOTAL: R$ (...) 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal  
- (...) 

(R$) 
(...) 



Subtotal: 

2. Serviços de terceiros - Oficina Terapêutica (R$ 2500,00) 
Subtotal: 

3. Material de consumo - (...) (...) 
Subtotal: 

4. Material permanente - (...) (...) 
Subtotal: 

...  
Outros (descrever) 

- (...) (...) 
Subtotal: 

TOTAL: R$ (...) 

 
 

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Preencher os valores em Reais 
 

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

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00 

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

      

...  
Outros 
(descrever) 

      

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

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00 R$ 2500,00   

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

      

...  
Outros 
(descrever) 

      

TOTAL: R$ 
25000,00 

 
 
Porto Alegre, 16 de novembro de 2022. 
 
Local e data 
 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


