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PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº  240      

 
       

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.: 

6000.6004.08.0244.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4138 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITÁRIOS - 19 a 59 ANOS - FMAS 

 

 

Descrição: Destina recursos para ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT-AMURTEL  - CNPJ: 92.251.354/0001-

27 - realizar ações de prevenção e promoção da saúde através das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde 

(PICS) no território do Extremo Sul e Restinga 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 35.000 
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 

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:      35.000 
 

 



 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ PARLA-

MENTAR 

 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: 

35.000 

 

 

 

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:  O projeto irá oferecer atendimentos de grupos, através de oficinas de saúde coletiva, 

utilizando o jardim medicinal Ananda como ferramenta para a educação em saúde. As principais temáticas 

de abordagem serão: saúde da mulher e terapias naturais com plantas; cultivo orgânico de plantas medici-

nais, processamento de colheita, secagem e embalagem; interações de medicamentos e plantas medicinais; 

produção de remédios artesanais a base de plantas e óleos essenciais, visando o autocuidado e autonomia na 

saúde. Além disso, a parceria vai proporcionar a ampliação e manutenção do jardim medicinal Ananda para 

aprimorar e expandir as atividades desenvolvidas nas oficinas.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

VEREADOR JONAS REIS 

 
 

 



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: 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 

1.5 – Valor: 

1.6 – Objeto: 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT-AMURTEL 

CNPJ: 92.251.354/0001-27 

Endereço: Av. Economista Nilo Wulff, 939 – Restinga  

E-mail: projetos@amurt.org.br Site: www.amurt.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91790-000 

DDD/Telefone: (51) 3312-2300 | (51) 3012-2301 | (51) 99225-5643 

Conta Corrente1: 060394240-5 Banco:041 Agência:0797 

Nome do Representante Legal: Martha Costa Guterres Paz 

Identidade/Órgão Expedidor: 7010122831 SSP/RS CPF: 262.671.010-53 

DDD/Telefone: (51) 3012-2301 | (51) 98137-3998 

Endereço: Estrada Costa Gama, 1560 – Porto Alegre E-mail: amurt@amurt.org.br 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 1988 

3.2 – Foco de atuação:  
A Associação Amurt-Amurtel tem por objetivo prestar serviços nas áreas de Educação, 
Direitos Humanos, Saúde e Assistência Social. 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: 
 
Em Porto Alegre, AMURT possui parcerias com a Prefeitura desde 1998 através da Fundação 
de Assistência Social e Cidadania (FASC) e da Secretaria Municipal de Educação (SMED). 
Na área de Assistência Social, atendemos 140 metas do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculos de 6 a 14 anos e 12 adolescentes do Trabalho Educativo. No 
Projovem são atendidos jovens 15 a 18 anos. Amurt já teve 33 coletivos do Projovem, com 
média de 25 jovens cada. Atualmente são 19 coletivos. Atuamos também no Serviço de 
Abordagem Social, com 60 atendimentos/acompanhamentos mensais de pessoas em 
situação de rua. E no Serviço de Atendimento Familiar, Amurt possui 2 núcleos atendendo 
500 famílias/ano cada. 
Na área de Educação são 6 Termos de Colaboração de Educação Infantil, atendendo em 
média 500 crianças de 0 a 5 anos e 1 Termo de Colaboração de 200 metas de Educação 
Integral. Além das parcerias com SMED, Amurt possui uma Escola de Ensino Fundamental 
privada. 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 
Amurt-Amurtel possui 166 funcionários contratados via CLT e 5 estagiários. 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

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



 

4.1 – Identificação do objeto  
 
Desenvolver Ações de prevenção e promoção da saúde através das Práticas Integrativas e 
Complementares de Saúde (PICS) no território do Extremo Sul e Restinga, município de Porto 
Alegre. O projeto irá oferecer atendimentos de grupos, através de oficinas de saúde coletiva, 
utilizando o jardim medicinal Ananda como ferramenta para a educação em saúde. As 
principais temáticas de abordagem serão: saúde da mulher e terapias naturais com plantas; 
cultivo orgânico de plantas medicinais, processamento de colheita, secagem e embalagem; 
interações de medicamentos e plantas medicinais; produção de remédios artesanais a base 
de plantas e óleos essenciais, visando o autocuidado e autonomia na saúde. Além disso, a 
parceria vai proporcionar a ampliação e manutenção do jardim medicinal Ananda para 
aprimorar e expandir as atividades desenvolvidas nas oficinas.  
 

4.2 – Período de execução: 
 
a) Início: Fevereiro de 2023 
b) Término: Novembro de 2023 
 

4.3 – Justificativa: 
 
A Pandemia de COVID 19 agravou a situação de vulnerabilidade social e também o aumento 
de sofrimento psíquico nas comunidades, principalmente periféricas, das quais foram mais 
atingidas pelas consequências da pandemia. As Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde-PICS, são uma estratégia fundamental para prevenir e promover saúde neste contexto. 
A AMURT-AMURTEL atua na política de assistência, direitos humanos e educação há mais 
de 30 anos e tem as PICS como transversais ao seu fazer. No ano de 2022 o projeto PICS da 
modalidade Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi executado na instituição com expressiva 
adesão da comunidade e grande impacto na saúde dos usuários. Entretanto, constatamos a 
necessidade de ampliar e melhorar o jardim medicinal Ananda para que esse espaço seja 
de trocas de conhecimentos e experiências sobre terapias a partir das plantas medicinais, 
resgatando os saberes populares, tradicionais e despertando os participantes para o 
conhecimento científico. Além disso, o projeto visa à conscientização e sensibilização das 
pessoas em relação à importância da preservação da flora, fauna, água, solo e todos os 
elementos que compõem a natureza para que tenhamos mais saúde e bem estar físico, mental 
e emocional. Nessa perspectiva pretende-se estimular o uso de recursos naturais medicinais 
de fácil acesso, baixo custo e garantindo o uso seguro das plantas medicinais.  
O projeto de ampliação e manutenção do jardim medicinal Ananda permite a reflexão sobre 
as possibilidades de prevenção e melhoria da saúde e qualidade de vida dos usuários do SUS, 
assim como, os profissionais da Atenção Básica a Saúde que atuam no território Extremo Sul 
e Restinga. É importante ressaltar que esse projeto é uma iniciativa com benefícios que não 
se restringem apenas à disponibilização de ferramentas terapêuticas, mas sim contribui 
efetivamente para a reflexão e senso critico sobre o conceito ampliado de saúde relacionado 
com os determinantes sociais, culturais, ambientais e econômicos, podendo ser um valioso 
instrumento para a transformação social e ampliação da consciência. É uma excelente 
oportunidade de convívio, aprendizado e trocas de saberes dentro da pluralidade de indivíduos 
que integra e conecta a comunidade desse território. Haja vista, que existem pouquíssimas 
ofertas disponibilizadas pelas PICS/SUS no município, sendo que as regiões do Extremo Sul 
e Restinga de Porto Alegre/RS tem um vazio de atendimento de todas as políticas públicas, o 
que corrobora com a importância e necessidade de implementação desse projeto. 
  

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: 
 
As Regiões Restinga e Extremo Sul possuem comunidades consideradas dentre as  mais 
vulnerabilizada, da cidade. As principais vulnerabilidades da região estão relacionadas à 
insegurança alimentar, desemprego, saúde mental, também há uma grande incidência de 
trabalho infantil e situação de rua mendicância. A proposta é a promoção de espaço de saúde 
e bem estar na região através das oficinas de plantas medicinais e práticas de fitoterapia , 
Praticas já consagradas no Sistema único de Saúde , em consonância com a rede de saúde 



e assistência  do território, focadas nas mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade da 
região. 
 
 
 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 
Serão desenvolvidas atividades em quatro eixos de execução. O 1° Eixo – será dedicado para 
treinamentos e manutenção do jardim medicinal Ananda com duração de 8 horas de duração 
(duas turmas) semanais. O 2° Eixo - compreende as oficinas de plantas medicinais/fitoterapia 
com os usuários do SUS, Assistência Social e comunidade em geral com duração de  4 horas 
de duração (duas turmas) semanal. O 3° eixo compreende oficinas sobre saúde da mulher e 
utilização das plantas medicinais no autocuidado, este eixo será realizado em 4 horas 
semanais (duas turmas) e por fim, o Eixo 4° serão oficinas de aromaterapia que terão 4 horas 
de  oficinas semanais em duas turmas.  Para a execução do projeto será utilizado 20 horas 
semanais, totalizando 80 horas  distribuídos no mês. Desta forma há ampliação do acesso da 
comunidade às Práticas Integrativas e Complementares e o fortalecimento da autonomia e a 
liberdade nas escolhas em relação aos cuidados com a saúde; incentivo ao autoconhecimento 
e autocuidado; gerenciamento do stress e das emoções; percepção do sistema nervoso e 
respiratório; desenvolvimento de reeducação mental e emocional. Além de tornar-se um local 
de referência no território relacionado ao cuidado em saúde integral. 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
 
Os atendimentos irão ocorrer na sede dos projetos Sociais da AMURT-AMURTEL, no bairro 
Ponta Grossa, em articulação com as Unidades de Saúde  e assistência da região, que 
poderão encaminhar os usuários, como também através da busca espontânea das 
comunidades citadas. 
 

 
 

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 - Aumento do número de pessoas 
atendidas nas oficinas de plantas 
medicinais e fitoterápicos, resgatando 
o  conhecimento popular e tradicional 
do uso das plantas medicinais   

15 participantes por semana   Fotos e Registro de 
presença  

2 – Aumento de pessoas atendidas 
nas oficinas de cultivo orgânico de 
plantas medicinais e aromáticas; 

15 participantes por semana  Vídeos, relatos por 
escrito e registro de 
presença  

3 – Pessoas atendidas em oficinas 
sobre saúde da mulher e autocuidado 
através do uso das plantas medicinais. 

15 participantes por semana  Fotos e Registro de 
presença  

4 Aumento de pessoas em oficinas de 
aromaterapia.  

15 participantes por semana Fotos, projeto escrito e 
registro de presença  

 

 
 



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
 
 
Ativ. 
Módulo 

Descrição da 
atividade 

Mês 
fev. 

Mês 
mar 

Mês 
abril 

Mês 
maio 

Mês 
junho 

Mês 
julho 

Mês 
ago
. 

Mês 
set. 

Mês 
out. 

Mês 
nov. 

1 Cultivo 
orgânico de 
plantas 
medicinais -
Jardim 
Ananda 

32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 

2 Oficinas de 
Processament
o das plantas 
medicinais.(fic
osmetico 

16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 

3 Oficinas de 
saúde da 
mulher e 
autocuidado.  

16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 

4 Oficinas de 
aromaterapia 

16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 

Total de 
horas/mês 

 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 

 
 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento da meta 

 
 

Oficinas de 
fitoterapia e 
aromaterapia   

1 - Oficinas de 
plantas medicinais 
e fitoterápicos  

60 pessoas mensalmente  Mês  

 
 
 

2 – Oficinas de 
cultivo orgânico de 
plantas medicinais 
e aromáticas; 

60 pessoas mensalmente Mês 

 
 
 

3 – Oficinas sobre 
saúde da mulher e 
autocuidado 
através do uso das 
plantas medicinais 

60 pessoas mensalmente Mês 

 
 

4 – Oficinas de 
aromaterapia. 

60 pessoas mensalmente Mês 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

(1. Repasse do Município) R$ 70.000,00 

...  



TOTAL: R$ 70.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal  (R$) 
(...) 

Subtotal: 

2. Serviços de terceiros 

  
Subtotal: R$ 42.000,00 

Serviço de Promoção de 
Oficinas de plantas 
medicinais e fitoterápicos  
 

R$  16.000,00 

Serviço de Promoção de 
Oficinas de cultivo orgânico 
de plantas medicinais e 
aromáticas; 
Serviço de Promoção de  
 

R$ 8.000,00 

Oficinas sobre saúde da 
mulher e autocuidado através 
do uso das plantas 
medicinais 
 

R$ 8.000,00 

Serviço de promoção de 
Oficinas de aromaterapia. 
Divulgação 

R$ 8.000,00 

Tri assistencial R$ 2.000,00 

3. Material de consumo 

 Subtotal: R$ 28.000,00 

Material para oficinas de 
plantas medicinais  (produtos 
base para fitocosmeticos 
(shampoo, sabonete, 
hidratante) óleos, plantas, 
tinturas, álcool de cereais e 
outros. 
 

R$ 7.000,00 

Material para oficinas de 
cultivo orgânico de plantas 
medicinais – jardim Medicinal 
Ananda (Terra, mudas de 
planta)  
 

R$ 12.000,00 

Alimentação para lanche das 
oficinas (Pão, queijo, 
manteiga, achocolatado, 
açúcar, café, leite 
condensado, creme de leite, 
frutas, chás, farinha de trigo, 
biscoito, leite e outros) 
 

R$ 5.000,00 

Material para oficina de 
aromaterapia e saúde da 
mulher 
 

R$ 4.000,00 

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



...  
Outros (descrever) 

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

TOTAL: R$ 70.000,00 

 
 

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$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

3. Material de 
consumo 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

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$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

R$ 
4.200,00 

  

3. Material de 
consumo 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

  

4. Material 
permanente 

      

...  
Outros 
(descrever) 

      

TOTAL: R$ 
70.000,00 

 
 
 
 
 
Local e data 
 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


