
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   169     

 
       

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 - FMAS 

 

 

Descrição: PROJETO REABILITAR ACERGS: SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA CULTURA. Ofertar inserção 

cultural aos PCD ś Visuais, reduzindo o isolamento social, o sedentarismo e a baixa autoestima, através de Oficinas de 

Dança e Música e dois Saraus de apresentação dos cegos - confraternizando com amigos e familiares, pelo período de 

um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 7.800 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados)  

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 31.260 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados) 

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:      39.060 
 

 



 

 

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: 

39.060 

 

 

 

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:  A socialização serve como motivador para que o indivíduo com deficiência visual e 

com baixa visão tenha interesse em se reabilitar, combatendo o isolamento social, o 

sedentarismo, a depressão e a baixa autoestima. Os grupos de socialização têm por objetivo 

inserir e disseminar a experiência sobre a deficiência visual, para que os indivíduos e seus 

familiares aceitem a nova condição e queiram se desenvolver, mesmo sem a visão. Existe 

também outro aspecto importante, que é a troca de experiências entre pessoas já 

reabilitadas e os usuários recentes da ACERGS. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

HAMILTON SOSSMEIER 

 
 

 



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: Hamilton Sossmeier 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano:  

1.5 – Valor: R$39.060,00 

1.6 – Objeto: PROJETO REABILITAR ACERGS: SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA 
CULTURA 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: Associação de Cegos do 
Rio Grande do Sul 

CNPJ: 92.896.851/0001-82 

Endereço: Rua Vigário José Inácio, 433, 
6° andar 

E-mail: 
empreender@acergs.org.br 
 

Site: 
www.acergs.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90020-100 DDD/Telefone: (51) 
3225-3816 

Conta Corrente
1
: 06.864.117.0-3 Banco: Banrisul Agência: 0835 

Nome do Representante Legal: Glailton Winckler da Silva 

Identidade/Órgão Expedidor: 4061441624     
SSP/RS 

CPF: 921.914.360-72 DDD/Telefone:  
(51) 9.8528.3270 

Endereço: Rua Duque de Caxias, 812 
apto 104 Centro Histórico Porto 
Alegre/RS. 

E-mail: presidencia@acergs.org.br 

 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação:1967 
 

3.2 – Foco de atuação:  

              A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul - ACERGS é uma entidade de e para 

cegos, que tem como finalidade à promoção da pessoa com deficiência visual. Com esse 

intuito, a ACERGS vem, desde 1967, promovendo, em parceria com órgãos públicos, 

empresas privadas e outras organizações não governamentais, cursos profissionalizantes 

com o objetivo de reabilitar este segmento da população para o exercício pleno de cidadania 

que lhes é de direito. 

A Associação busca qualidade na prestação de seus serviços e a garantia dos 

direitos das pessoas com deficiência visual na questão de acesso ao emprego, educação, 

saúde, entre outras políticas que contribuem para melhor qualidade de vida. Presta 

atendimento assistencial às pessoas com deficiência visual e seus familiares, trabalhando 

em prol da sua capacitação, qualificação, aprimoramento e inclusão na sociedade. Promove 

e desenvolve programas, projetos e ações nas áreas profissionais, educativas, tecnológicas, 

culturais, recreativas, esportivas e sociais. A ACERGS é uma das primeiras associações de 

cegos oficialmente instituídos no Brasil, que neste contexto, historicamente participou do 

movimento nacional de pessoas cegas. 

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



 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto 

deste Plano de Trabalho:  

         Convênios firmados com a SMACIS - Secretaria Municipal de Acessibilidade e 

Inclusão Social - 2015 a 2017; Ministério Público do Trabalho - dezembro 2018 à 

janeiro 2019; COMUI – Conselho Municipal do Idoso - Pelejando Estratégias de 

Inclusão Para População Idosa com Deficiência Visual - 2019; Mais Vidas - 2022 - 

Emenda Parlamento: Deputado Federal Ubiratan Sanderson - FASC - 2021 a 2022, 

entre outros. 

 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 02 em regime de CLT sendo os demais 

funcionários, sem vínculo empregatício (MEI, autônomos e voluntários). 

 

 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  

    Ofertar inserção cultural aos PCD´s Visuais, reduzindo o isolamento social, o 

sedentarismo e a baixa autoestima, através de Oficinas de Dança e Música e dois Saraus de 

apresentação dos cegos - confraternizando com amigos e familiares, pelo período de um 

ano.  

 

4.2 – Período de execução: 

a) Início: será na mesma semana contada a partir do repasse financeiro. 

b) Término: O término do projeto acontecerá após 10 meses. 

 

4.3 – Justificativa: 
          A socialização serve como motivador para que o indivíduo com deficiência visual e 

com baixa visão tenha interesse em se reabilitar, combatendo o isolamento social, o 

sedentarismo, a depressão e a baixa autoestima. Os grupos de socialização têm por objetivo 

inserir e disseminar a experiência sobre a deficiência visual, para que os indivíduos e seus 

familiares aceitem a nova condição e queiram se desenvolver, mesmo sem a visão. Existe 

também outro aspecto importante, que é a troca de experiências entre pessoas já 

reabilitadas e os usuários recentes da ACERGS. Para que isso ocorra, são necessárias 

políticas públicas para os PCD´s Visuais e pessoas com baixa visão que propiciem equidade 

no acesso à oportunidades, visto que, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a 

visual, sendo que 15% da população porto-alegrense (249 mil), possuem deficiência visual 

em algum nível. Para garantir a promoção e reintegração à vida comunitária de pessoas 

cegas ou com baixa visão, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul - ACERGS, 

fundada em 20 de outubro de 1967 e dirigida somente por deficientes visuais, atua na busca 

da inclusão social, por meio, entre outros, do Projeto Reabilitar ACERGS: Socialização 

Através da Cultura, que visa ofertar enriquecimento cultural a vida das pessoas cegas ou 

com baixa visão, como forma de inclusão social. O projeto tem valioso papel social, pois a 

Cultura para as pessoas com deficiência visual é bastante limitada - devido à baixa oferta 

por parte das instituições públicas e privadas - por ser necessário adaptar instrumentos, bem 

como a logística, para a sua prática.  Este Projeto da ACERGS visa ofertar Oficinas de 

Dança e de Música. Estas atividades estimulam a convivência entre pessoas cegas e com 

baixa visão e seus familiares e amigos, o desenvolvimento pessoal, a troca de experiências, 

o não sedentarismo, a autoestima, a autonomia entre outros. Um PCD ou pessoa com baixa 

visão, autônomo, traz benefícios econômicos e sociais para o município de Porto Alegre e 

região metropolitana - pois diminui custos públicos, como a saúde, por exemplo. O local de 

atuação das Oficinas será na sede da ACERGS, que fica no centro de Porto Alegre, pois 



possui local adaptado. 

 

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 autonomia dos PCD´s Visuais e pessoas com baixa visão há largo tempo, entre 

outros, vem sendo executado pela ACERGS – Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, 

que é referência no Sul do País e que atua há 55 anos em prol das pessoas cegas e com 

baixa visão no RS, visando a independência dos deficientes visuais nas suas atividades 

pessoais, de socialização e de trabalho profissional. As diferentes Oficinas reabilitatórias 

oferecidas na ACERGS são articuladas entre si, visando ao final do processo, oferecer a 

pessoa cega e com baixa visão, a possibilidade de uma vida autônoma e independente, 

além de reingresso no mercado de trabalho. O Programa de Habilitação/Reabilitação da 

ACERGS envolve atividades tais como o Ensino do Braille, a Tecnologia Assistiva, 

Atividades da Vida Diária (AVD), Orientação e Mobilidade (O&M) e o Ensino de Informática, 

entre outros, porém, os seres humanos para serem completos, necessitam de estímulos e 

vivências culturais e é isso que a ACERGS quer ofertar aos seus usuários e associados, 

através do Projeto Reabilitar ACERGS: Socialização Através da Cultura. 

 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
         Para a socialização e promoção Cultural da ACERGS, os encontros de cada Oficina se 

darão duas vezes por semana, de forma presencial e online - para os PCD´s Visuais e 

pessoas com baixa visão que não possam, por algum motivo, se deslocar até a sede da 

ACERGS. Fazendo a transmissão ao vivo, a instituição ampliará consideravelmente a 

abrangência de suas Oficinas, pois as famílias, amigos e vizinhos poderão acompanhar em 

casa, reduzindo em muito os custos do Projeto Reabilitar ACERGS: Socialização Através da 

Cultura. Além disso, como forma de estímulo à frequência e socialização dos cegos e 

pessoas com baixa visão nas Oficinas, será disponibilizado uma vez por mês, em cada 

Oficina, um lanche coletivo como forma de confraternização, para os alunos presentes e 

seus acompanhantes. Ao final de cada semestre - também como forma de estímulo, será 

realizado um Sarau, com apresentação dos participantes das Oficinas aos seus familiares, 

amigos e comunidade em geral, como forma de buscar autoestima, realização pessoal e 

felicidade. 

 

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

         As Oficinas serão realizadas presencialmente em salas adaptadas aos cegos e 

pessoas com baixa visão na sede administrativa da ACERGS, que se localiza no centro de 

Porto Alegre. As aulas também serão transmitidas ao vivo, através do computador, para 

todos os associados e usuários, pois alguns PCD´s podem não conseguir acesso até o local, 

sempre ou em algum dia. Além disso, os custos do Projeto também serão diluídos, pois 

familiares, amigos e vizinhos do PCD Visual ou pessoa com baixa visão, no dia em que não 

puder comparecer, poderão ter acesso às aulas. 

 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

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

Meios de verificação: 

1)Alcançar a socialização 

através das Oficinas de 

Música e Dança, com pelo 

menos 30% dos usuários e 

associados. 

- Beneficiar 100% dos que 

buscam inclusão social, 

através da Dança e da 

Música. 

- Participação de pelo menos 

-Recibos. 

-Ficha de inscrição. 

-Lista de presença. 

-Fotos. 

-Relatório de Atividades da 



 

2) Realizar dois Saraus de 

Confraternização das 

Oficinas, em um ano. 

 

3)Adquirir computador, 

indumentárias masculinas e 

femininas gauchescas, 

instrumentos musicais, 

transporte e materiais de 

socialização. 

 

50% dos inscritos, nas 

Oficinas e Saraus. 

- Compra de computador, 

indumentárias masculinas e 

femininas gauchescas, 

transporte, instrumentos 

musicais e materiais de 

socialização. 

ACERGS, de 2023. 

 

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 Aquisição de 
Computador 

Si
m 

- - - - - - - - - - - 

2 Aquisição de 

Indumentári
a gaúcha 
masculina e 
feminina 

Si
m 

- - - - - - - - - - - 

3 Aquisição do 

Material de 
socialização 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

- - 

4 Aquisição de 

Instrumento
s Musicais 

Si
m 

- - - - - - - - - - - 

5 Oficinas de 
Dança e 
Música 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

Si
m 

- - 

6 Sarau e 
Transporte 

- - - - Si
m 

- - - - Si
m 

- - 

 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Ofertar Oficinas 
de Dança e 
Música. 

1)Alcançar a 
socialização 
através da 
Música e da 
Dança, com 
pelo menos 30% 
dos associados 
e seus 
familiares. 
 

2) Que pelo 
menos 80% dos 
encontros das 

- Beneficiar 100% dos 

que buscam inclusão 

social, através da Dança 

e da Música. 

- Participação de pelo 

menos 50% dos 

inscritos, nas Oficinas e 

Saraus. 

 

- Acontecerá 12 

meses após o 

início do repasse 

financeiro. 

 



duas Oficinas, 
sejam 
realizados. 
 

Realizar dois 
Saraus, como 
Confraternização 
das Oficinas, 
pelo período de 
um ano. 

1)Participação 
de pelo menos 
50% dos 
frequentadores, 
amigos e 
familiares. 

2)Realizar dois 
Saraus: após 6 
e 12 meses, do 
início do 
repasse 
financeiro. 

- Participação de pelo 

menos 50% dos 

inscritos, nas Oficinas e 

Saraus. 

 

- Acontecerá 12 

meses após o 

início do repasse 

financeiro. 

 

- Compra de 
computador, 
indumentárias 
masculinas e 
femininas 
gauchescas, 
instrumentos 
musicais, 
passagens e 
materiais de 
socialização. 

1)Compra de 
computador. 
2)Compra de 
indumentárias 
masculinas e 
femininas 
gauchescas. 
3) Compra de 
instrumentos 
musicais. 
4)Compra de 
materiais de 
socialização e 
passagens. 

- Compra de 
computador, 
indumentárias 
masculinas e femininas 
gauchescas, 
instrumentos musicais e 
materiais de 
socialização e 
passagens. 

-Compra de 
computador e dos 
instrumentos 
musicais: primeiro 
mês. 
-Compra das 
indumentárias: 
primeiros 3 meses. 
-Compra de 
materiais de 
socialização: todos 
os meses. 
-Compra de 
passagens: 
quando houver 
apresentação 
externa. 

 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

1. Repasse do Município R$39.060,00 

TOTAL: R$39.060,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Material de consumo -Materiais de socialização 
-Passagens 

R$7.800,00 

2. Material permanente -Computador 
-Indumentárias gaúchas 
femininas e masculinas 
-Instrumentos Musicais 

R$31.260,00 

TOTAL: R$39.060,00 
 



9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
Especificaç

ão 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1. Material 
de 
consumo 

R$600,00 R$525,00 R$525,00 R$525,00 R$525,00 R$1.500,00 

2. Material 
permanent
e 

R$18.140,00  R$5.515,00 R$5.515,00 R$655,00 R$635,00 R$1.700,00 

TOTAL R$18.740,
00 

R$6.040,
00 

R$6.040,
00 

R$1.178,
00 

R$1.177,
00 

R$1.177,0
0 

Especificaç
ão 

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

1. Material 
de 
consumo 

R$525,00 R$525,00 R$525,00 R$525,00  
- 

 
- 

2. Material 
permanent
e 

R$635,00 R$635,00 R$635,00 R$635,00  
- 

 
- 

TOTAL R$1.177,0
0 

R$1.177,
00 

R$1.177,
00 

R$1.177,
00 

 
- 

 
- 

TOTAL: R$39.060,
00 

 
Porto Alegre, 08 de novembros de 2022. 
 
 
 

 
______________________________________________ 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


