
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  241      

 
       

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.: 

6000.6004.08.0243.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2833 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCEN-

TES - FMAS 

 

 

Descrição: Destina recursos para a OBRA SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - OSICOM - CNPJ 

87125522-0001-06 - adquirir um veículo a ser usado no desenvolvimento das atividades da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 40.000 
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:      40.000 
 

 



 

 

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: 

40.000 

 

 

 

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:   Proporcionar agilidade e a qualificação nos atendimentos dos acolhidos, bem como 

deslocamento da equipe técnica, funcionários e execuções de serviços nos diferentes territórios de atuação 

da instituição, na realização de visitas nas casas de acolhimento e condução de adolescentes para os serviços 

de psicossocial entre outros.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

VEREADOR JONAS REIS 

 
 

 



1. DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA 

EXECUTORA 
OBRA SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - OSICOM 

ENDEREÇO Rua Josefa Barreto, 302. 

BAIRRO Passo das Pedras/Porto Alegre-RS 

CNPJ 87125522-0001-06 

TELEFONE (51) 33445159 E-mail zelia@osicom.com.br  

INCRIÇÃO NO 

CMAS 
155 

INCRIÇÃO NO 

CMDCA 
227 

MICRO REGIÃO 

SEDE  
02 

NOME DA 

PRESIDENTE 
Irmã Zélia Maria Benvegnú 

 

1.1 HISTÓRICO DA ENTIDADE 

A OBRA SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - OSICOM é uma 

associação comunitária, não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 

05/03/1961, por um grupo de pessoas do Bairro Passo das Pedras, Zona Norte 

do Município de Porto Alegre, movido por um espírito comunitário, munido de 

extrema solidariedade, vocacionados para a luta e para a transformação da 

Realidade Regional. Trata-se de uma entidade que, há 60 anos, com seriedade, 

lisura e probidade, trabalha, através de ações concretas, utilizando-se, para 

tanto, de um planejamento que contempla a formação e capacitação de 

profissionais que interagem nos diferentes espaços de atendimento. 

A OSICOM, desde sua fundação, entende que o objetivo fundamental é o 

de garantir direitos a crianças e adolescentes nas áreas de educação e 

assistência social, assim como atender às necessidades básicas de suas 

famílias.  As mesmas são pertecentes de uma comunidade conflituosa que 

necessitam de um local com segurança para acolher seus filhos, onde 

permaneçam em espaço de efetiva proteção.  

De igual forma, procura atender a comunidade interna e externa, 

implementando programas de caráter multiprofissional e interdisciplinar, 

priorizando o ser humano em sua plenitude, observando plenamente às 



diretrizes estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e 

legislações afins e complementares.  

A OSICOM, a partir do exposto, organizar seu trabalho gratuitamente em 

14 unidades de atendimentos, sendo estes, quatro escolas comunitárias de 

educação infantil (atendimento de 633 crianças até 05 anos de idade), dois 

núcleos de Serviço de abordagem social (93 famílias em situação de pobreza 

extrema em situação de rua), Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (268 atendimentos de 06 a 17 anos), Projeto Cidade Escola (oferece 

apoio pedagógico para 150 crianças com dificuldades de aprendizagem escolar) 

e 06 abrigos residenciais ( 120 crianças e adolescentes em situação acolhimento 

provisório). Totalizando 1.264 atendimentos diários.  

 

2. LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 

UNIDADE I 

CENTRAL  

Rua Josefa Barreto,302 
Passo das Pedras – Porto Alegre 
CEP:91230-080 
Fone: (51) 3344-51-59 
CNPJ: 871255220001-06 
zelia@osicom.com.br  

UNIDADE II 

Rua Manuel Ferrador, 415 
Bairro Passo das Pedras – Porto Alegre 
Fone: (51) 30193822 
CNPJ: 87.125.5220002-89 

UNIDADE III /PEI 

Rua: Bonifácio Calderon, 45 (Projeto Cidade Escola) e 55 
(Educação Infantil) 
Bairro Passo das Pedras – Porto Alegre 
CEP: 91.230 – 580 
Fone: (51) 3356. 3395 
CNPJ: 871255220003-60 

UNIDADE IV 

Av. Protásio Alves, 9099 – Acesso Interno pela Rua 4052 
Bairro Morro Santana– Porto Alegre 
CEP: 91260-000 
Fone: (51) 3383-2161 
CNPJ: 871255220006-02 

UNIDADE V 

Rua: Josefa Barreto, 150 
Bairro Passo das Pedras– Porto Alegre 
CEP: 91230-080 
CNPJ: 87125522-0006-02 
FONE: (51) 3344 5159 Ramal 31 



ABRIGOS 

RESIDENCIAIS 

 Endereços sob sigilo judicial 
As doações devem ser efetuadas na Unidade Central, 
responsável pela organização de todos os serviços; 
 

 
 

3. JUSTIFICATIVA  

A Instituição tem se dedicado incansavelmente na busca de doadores, e 

a participação deste edital nos permitirá concorrer a aquisição de um valor que 

possibilitará a compra de um veículo, este vai nos auxiliar e qualificar nossos 

serviços com manejos diários necessários com a nossa equipe de trabalho e no 

deslocamento dos acolhidos para atendimentos psicossocial, além de diversas 

demandas emergenciais que surgem constantemente na administração e 

operação da Instituição, que será fundamental ao suporte do importante trabalho 

que realizamos na comunidade.  

A nossa busca por mais esta conquista contribuirá para nosso grandioso 

trabalho durante desta longa caminhada pelas estradas da vida. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 Proporcionar agilidade e a qualificação nos atendimentos dos acolhidos, 

bem como deslocamento da equipe técnica, funcionários e execuções de 

serviços nos diferentes territórios de atuação da instituição, na realização de 

visitas nas casas de acolhimento e condução de adolescentes para os serviços 

de psicossocial entre outros.  

4.2 Objetivos Específicos 

 Adquirir novos equipamentos de natureza permanente, que serão 

utilizados na realização das ações sócio assistenciais a saber: atividades de 

convívio e organização da vida cotidiana, estimulo ao convívio grupal e social. 

5.  Metas 

Adquirir um veículo utilitário com acessibilidade a fim de beneficiar 1.264 

crianças e adolescentes atendidos pela Instituição sendo que alguns deles 

devido a suas deficiências necessitam de um veículo com rampa de acesso 



6. PÚBLICO ATENDIDO 

Atendimento de 1264 crianças e adolescentes (dos 0 aos 17 anos), em 

vulnerabilidade social, que necessitam de proteção integral, em situação 

temporária ou permanente. Destas, 120 crianças estão em situação de 

acolhimento, sendo a Instituição responsável pelas mesmas em tempo integral 

(24hs/dia). 

 

7. Avalição 

As ações serão avaliadas permanentemente pela equipe diretiva, 

administrativa e técnica, integrando neste processo, sempre que possível, os 

sujeitos atendidos. A intencionalidade de fazer esse processo avaliativo de forma 

participativa é de proporcionar reflexão sobre a prática desenvolvida, oferecendo 

para ambos a oportunidade de pensar sobre o processo social da construção de 

novas práticas, gerando, assim, autonomia, criticidade e eficácia na realização 

do serviço.  

A equipe administrativa institucional acompanhara de forma periódica e 

compartilhada com a equipe de execução do Serviço, buscando qualificar as 

ações promovidas, bem como proporcionar e garantir um atendimento 

qualificado e personalizado aos sujeitos acolhidos.  

Serão realizadas planilhas para preenchimento e encaminhamento, a fim 

de monitorar mensalmente as prestações de serviços que foram desenvolvidos 

com o bem adquirido. A fim de cumprir rigorosamente o projeto e a prestação de 

contas das respectivas ações desenvolvidas, conforme normas e combinações 

estabelecidas entre Instituição e doador. 

O processo de monitoramento e avalição será estruturado com base em 

três indicadores, a saber: Indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.



 

Indicadores de eficiência Ferramentas de monitoramento 
e avaliação 

Equipe técnico responsável 

Readequação na 
execução dos serviços 
diminuindo tempo de 
espera 

Planilha de controle de execução 
de serviços bem como seus 
custos. 

Administrativo / contábil/ 
financeira/ equipe técnica 
das OSC. 

Quantidade de 
atendimentos psicossocial 
e familiar do público 
atendido. 
Bem como demandas 
administrativas. 
 

Monitoramento através das 
agendas de controle utilizadas 
pela equipe responsável pelos 
diferentes setores da OSC 

Equipe Técnica da OSC 

 

 

8. Recursos Humanos 

 

Cargo e função Formação Carga horaria Quantidade Tipo de 
vínculo 

Presidente Assistente Social 30 horas 1 Prestação 
de serviço 

RH/financeiro Superior 44 horas 4 CLT 

Responsável de 
frota 

Nível médio 44 horas 1 CLT 

Motorista Nível médio 44 horas 1 CLT 

 

9. Recursos Financeiros de Contrapartida 

Não será necessário a utilização de recursos próprios para compra em 

questão. 

 

10. Plano de aplicação do objeto adquirido 

 

Quantidade Itens de despesa Especificações técnicas Valor do item 

01 Veículo utilitário 0(zero) KM, ano, fab/ano 
2022, 04 portas, 05 
lugares. 

80.000,00 

Total geral R$ 80.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


