
FORMULÁRIO E 
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Câmara  Municipal
de Porto
Alegre

 
SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº  154     

 
       

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 DE SAÚDE  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1800.1804.10.0302.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4037 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZADOS  

 

 

Descrição: Repasse Instituto do Câncer Infantil- CNPJ: 94.594.629/0001-50  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 18.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos livre(não vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimento 

 Valor acrescentado: 

 

 2.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos livre(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: 

      

 Total:      20.000 
 

 
 

 



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: 

20.000 

 

 

 

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 presente Emenda visa   área da terapia ocupacional (TO) realizará atendimento clíni-

co individual com pacientes que necessitam de reabilitações. O Instituto do Câncer Infantil proporciona as-

sistência integral a crianças e adolescentes com câncer. Para que seja possível implementar diferenciais sig-

nificativos aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são necessários investimentos adici-

onais nas áreas multidisciplinares da instituição e na Casa ICI.  

Nos valores da instituição, está explícito o compromisso com a manutenção e capacitação, para que possa-

mos dar continuidade aos projetos de assistência, e disponibilização de pessoal qualificado no atendimento 

do câncer infantojuvenil. O câncer gera grande impacto na vida das famílias, afetando todas as áreas, que ao 

receber o diagnóstico e durante o tratamento, enfrenta muitas perdas nos aspectos físicos, sociais, emocio-

nais e cognitivos. A Instituição oferece acolhimento e suporte para as famílias enfrentarem esse período difí-

cil, contribuindo para o entendimento da situação, a adaptação e adesão ao tratamento. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

AIRTO FERONATO 

 
 

 



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: Airto Ferronato 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: 20.000,00 

1.6 – Objeto: Ampliação da equipe multidisciplinar com a nova área de Terapia Ocupacional 
no Instituto do Câncer Infantil  

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 
 

Razão Social: Instituto do Câncer Infantil  CNPJ: 94.594.629/0001-50 

Endereço: Rua São Manoel 850 E-mail: 
ici@ici.ong   

Site: 
www.ici.ong  

Cidade: Porto Alegre  UF: RS CEP: DDD/Telefone: 

Conta Corrente1: Banco: Agência: 

Nome do Representante Legal: Algemir Lunardi Brunetto  

Identidade/Órgão Expedidor: SSP/RS CPF: 214.091.700-63 DDD/Telefone: (51) 
3331.8704 

Endereço: Av. Nilópolis 473 Apto. 703 
Porto Alegre - RS 
 

E-mail: institucional@ici.ong 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 1991 

3.2 – Foco de atuação: Saúde 

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

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 85 

 
 
 O Instituto do Câncer Infantil - ICI, instituição filantrópica sem fins lucrativos, com foco 

de atuação na saúde, desde a sua fundação em 1991 tem como missão “Salvar Vidas”. Neste 

período foram desenvolvidos inúmeros projetos e programas assistenciais que proporcionam 

atendimento a milhares de crianças e adolescentes com câncer e seus familiares. Com apoio de 

parceiros, voluntários e da comunidade, o ICI busca expandir seus programas assistenciais e de 

pesquisas científicas para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. 

              O ICI é referência na assistência de crianças e adolescentes, proporciona todo o auxílio 

necessário para a continuidade do tratamento e também para aqueles pacientes aos quais não 

há mais tratamento curativo. Através do ICI, os pacientes contam com uma equipe 

multidisciplinar que realiza atendimentos nas seguintes áreas: Oncologia Pediátrica, Serviço 

Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, 

Fisioterapia, Enfermagem, Psiquiatria e Treinamento Funcional. As famílias ainda recebem apoio 

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



assistencial, através do auxílio de vestuário, calçados, alimentos, medicamentos e exames 

especiais. Além disso, a instituição investe no desenvolvimento de projetos de Pesquisas 

Científicas, dedicados ao avanço de novos tratamentos para o câncer infantojuvenil. 

              A sede da instituição está localizada na Rua São Manoel, 850 em Porto Alegre, bairro 

Rio Branco – Rio Grande do Sul, com uma área aproximada de 3.000m2 conta com um 

ambulatório de atendimentos aos pacientes e seus familiares, composto por diversas salas para 

os profissionais das áreas multidisciplinares, consultórios especializados para Odontologia, 

Fisioterapia e Fonoaudiologia, além de salas de oficinas, sala de recreação com livros, jogos, 

brinquedos, computadores e videogames para oferecer um atendimento especializado e de 

qualidade. O ICI também conta em sua sede com um Centro de Pesquisas Científicas, dividido 

em projetos de Pesquisa Clínica, Celular e Molecular, Pesquisa Epidemiológica e Bioinformática 

que buscam aumentar os índices de cura e a descoberta de novos conhecimentos. 

              O ICI conta no total com 85 colaboradores, divididos nas áreas técnicas, de apoio e no 

Centro de Pesquisas Científicas em câncer infantojuvenil e mais de 500 voluntários atuando na 

instituição em diversas áreas. No ano de 2021 foram realizados 20.598 atendimentos para 454 

pacientes. 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
 
             O projeto proposto será para a ampliação dos atendimentos aos pacientes 
oncopediátricos”, beneficiando diretamente os pacientes assistidos pelo Instituto do Câncer 
Infantil, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, por 
meio da assistência de uma equipe multidisciplinar, possibilitando atendimentos fundamentais 
para os pacientes em tratamento e em cuidados paliativos que já esgotaram as chances de 
cura. 
              Pacientes que sofrem com doenças oncológicas, principalmente relacionadas a 
tumores ósseos, sistema nervoso central, dentre outros, necessitam de atendimento 
adequado com profissional da área de Terapia Ocupacional que auxiliam na reabilitação a 
superar as limitações da própria doença ou as consequências do tratamento. O profissional 
da área realizara atendimentos individuais aos pacientes melhorando assim as atividades 
diária dando melhor qualidade de vida.  
 
 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: Janeiro/2023 
b) Término: Dezembro/2023 
 

4.3 – Justificativa: 
O Instituto do Câncer Infantil proporciona assistência integral a crianças e 

adolescentes com câncer. Para que seja possível implementar diferenciais significativos aos 
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são necessários investimentos 
adicionais nas áreas multidisciplinares da instituição e na Casa ICI. 

Nos valores da instituição, está explícito o compromisso com a manutenção e 
capacitação, para que possamos dar continuidade aos projetos de assistência, e 
disponibilização de pessoal qualificado no atendimento do câncer infantojuvenil. O câncer gera 
grande impacto na vida das famílias, afetando todas as áreas, que ao receber o diagnóstico e 
durante o tratamento, enfrenta muitas perdas nos aspectos físicos, sociais, emocionais e 
cognitivos. A Instituição oferece acolhimento e suporte para as famílias enfrentarem esse 



período difícil, contribuindo para o entendimento da situação, a adaptação e adesão ao 
tratamento. 

   O Instituto do Câncer Infantil está ampliando suas áreas para melhor atender os 
pacientes de forma integral, contudo estamos criando uma área nova de Terapia Ocupacional 
(TO) para atua no processo terapêutico da criança por meio de atividades que envolvem e 
incentivam no retorno ao controle de sua vida, seus hábitos e atividades rotineiras, apesar das 
limitações da doença e do tratamento agressivo.  

A criança com câncer, comumente apresenta alterações nas habilidades executivas e 
atividades cotidiana, devido ao intensivo tratamento e ao estado de adoecimento que 
apresentam efeitos secundários, que podem comprometer o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Diante desses fatores, pode-se considerar que o terapeuta ocupacional é 
um importante profissional integrante de uma equipe multidisciplinar responsável pela atenção 
ao paciente oncológico. 

Devido a demanda de pacientes atendidos com alterações motoras e com 
necessidade de órteses, percebemos a importância de um profissional desta área. 

As órteses são dispositivos auxiliares, aplicados externamente ao corpo para tratar 
alterações resultantes do tratamento oncológico. Poderá ter objetivos diversos, como 
estabilizar ou imobilizar, impedir ou corrigir deformidades, proteger contra lesão, promover a 
cura ou assistir há função. O Terapeuta Ocupacional é o profissional habilitado para 
confeccionar as órteses. Sendo assim, necessita ter conhecimento da anatomia funcional do 
segmento, conhecimento dos aspectos clínicos das patologias, além da capacidade de 
escolher e avaliar o material a ser utilizado para cada paciente.  
 
 

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: 

              
          O câncer infantojuvenil é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 0 a 19 
anos no Brasil, gerando significativo impacto para as famílias e sociedade. Estima-se a 
ocorrência de mais de 9.000 casos novos no Brasil; destes, mais de 450 casos novos por ano 
somente no Estado do Rio Grande do Sul. Ao contrário do que acontece com adultos, o câncer 
em crianças não tem fatores de risco associados reconhecidos, como tabagismo, 
sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas ou exageros na dieta. Suas causas ainda são 
geralmente desconhecidas e não há prevenção. O sucesso do tratamento está relacionado ao 
diagnóstico precoce e no encaminhamento para início de tratamento em centros 
especializados seguindo protocolos clínicos.   
          Devido a esse contexto, os pacientes assistidos no ICI demandam de cuidados 
especiais com uma equipe multidisciplinar capacitada para atender as necessidades dos 
pacientes oncopediátricos. Desta forma, iremos expandir a equipe para a nova área de Terapia 
Ocupacional que irá trabalhar de forma integrada na reabilitação de crianças e adolescentes 
que ficaram com sequelas devido ao tratamento, dando a eles uma melhor qualidade de vida.     
 
 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 

A área da terapia ocupacional (TO) realizará atendimento clínico individual com 
pacientes que necessitam de reabilitações devido a sequelas do tratamento. Os pacientes 
serão beneficiados com o acompanhamento da TO, pois dessa forma, irão promover melhora 
nas Atividades de Vida Diárias (AVD’s), bem como promover um melhor resultado associado 
ao tratamento da Fisioterapia. 
 
 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
 
              O projeto será realizado na sede da instituição localizada na Rua São Manoel, 850 
em Porto Alegre, bairro Rio Branco – Rio Grande do Sul, com uma área aproximada de 
3.000m2 conta com um ambulatório de atendimentos aos pacientes e seus familiares, 
composto por diversas salas para os profissionais das áreas multidisciplinares, fonoaudiologia, 
psicologia psicopedagogia, odontologia, fisioterapia, serviço social, dentre outras. Além de 
sala de recreação com livros, jogos, brinquedos, computadores e videogames para oferecer 



um atendimento especializado e de qualidade. O ICI também conta em sua sede com um 
Centro de Pesquisas Científicas, dividido em projetos de Pesquisa Clínica, Celular e 
Molecular, Pesquisa Epidemiológica e Bioinformática que buscam aumentar os índices de cura 
e a descoberta de novos conhecimentos. 
 
 

 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

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

Meios de verificação: 

Atendimentos na área de 
Terapia Ocupacional  

Número de consultas  Sistema informatizado 
prontuário eletrônico  

   

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 

Ativ
. 

Descrição da 
atividade 

Mê
s 
01 

Mê
s 
02 

Mê
s 
03 

Mê
s 
04 

Mê
s 
05 

Mê
s 
06 

Mê
s 
07 

Mê
s 
08 

Mê
s 
09 

Mê
s 
10 

Mê
s 
11 

Mê
s 
12 

1 Planejament
o processo 
seletivo  

x            

2 Início dos 
atendimento
s em Terapia 
Ocupacional  

 x x x x x x x x x x x 

3              

              

 
 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Atendimento 
Terapia 
Ocupacional  

30 Número de atendimentos 
registrados no Sistema 
Informatizado 

Mensal 

    

    

    

 
 
 
 

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

 
8.1 – RECEITAS 

Receitas Valor 

(1. Repasse do Município) 20.000,00 

...  

TOTAL: R$ 20.000,00 



 
 
 
 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal 1 (Terapeuta Ocupacional) 
10hs semanais  

18.000,00 
Subtotal: 18.000,00 

2. Serviços de terceiros - (...) (...) 
Subtotal: 

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

4. Material permanente 1 - Panela grande para 
aquecimento ezeform  
3 - Placas de Ezeform 

1 - Tela para termoplástico 
(26cm x 51cm) 

 

 
1.100,00 

 
600,00 

 
300,00 

Subtotal:2.000,00 

TOTAL: R$ 20.000,00 

 

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

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

1. Pagamento 
de pessoal 
1 Terapeuta 
Ocupacional  

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

2. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

2.200,00      

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

1. Pagamento 
de pessoal 

1 Terapeuta 
Ocupacional  

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

2. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

      

TOTAL: R$ 
20.000,00 

 
 
Porto Alegre, 09 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
Algemir Brunetto 
Superintendente 
Instituto do Câncer Infantil  


