
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 288       

 
       

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 AO INSTITUTO DE  CRIANÇA COM DIABETES - ICD, CNPJ nº 02.774.358/0001-05 

PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E TRABALHOS CIENTÍFICOS QUE DEMONSTREM E DIVULGUEM 

DADOS ACERCA DO DIABETES. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 130.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Tesouro Livre (Não Vinculado) 

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:      130.000 
 

 
 

 



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: 

130.000 

 

 

 

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 a realização de pesquisas que demonstrem e divulguem dados 

sobre o diabetes. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

RAMIRO ROSÁRIO 

 
 

 



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: Ramiro Rosário 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano:2023 

1.5 – Valor: R$ 130.000,00 

1.6 – Objeto: Atualização tecnológica, estúdio, auditório e pesquisa 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: Instituto da Criança com 
Diabetes do RS 

CNPJ: 02.774.358/0001-05 

Endereço: Rua Alvares Cabral, 529 E-mail: 
anabertuol@icdrs.org.br 

Site:www.icdrs.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF:RS CEP: 91350-250 DDD/Telefone:  
(51) 99864.1244 

Conta Corrente1: 23559-8 Banco: Brasil Agência: 3252-2 

Nome do Representante Legal: Ana Beatriz Lima Bertuol 

Identidade/Órgão Expedidor: SSPRS 
4006592283 

CPF: 294.083.930-15 DDD/Telefone:   
(51) 99951.7077 

Endereço: Rua Alvares Cabral, 529 
POA/RS 

E-mail: anabertuol@icdrs.org.br 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 10/08/1998 

3.2 – Foco de atuação: Atendimento crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: Fundada há 24 anos e reconhecimento pela sociedade no atendimento 
100% gratuito aos pacientes 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 57 entre profissionais da saúde e 
administrativo. 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
A criação do Instituto da Criança com Diabetes (ICD) marcou uma nova e promissora etapa 
na vida de milhares de crianças e jovens com Diabetes Tipo 1 (DM1) e suas famílias. Grandes 
objetivos nortearam a luta para a construção do ICD que teve os recursos financeiros de 
empresas e trabalho voluntário de centenas de pessoas. Uma obra social com infraestrutura 
completa para atender gratuitamente crianças e jovens com diabetes, tendo como porta de 
entrada dos 0 aos 20 anos. O cenário anterior ao ICD era desanimador para qualquer família 
de baixa renda que recebesse o diagnóstico de diabetes Tipo 1 em seu filho. A falta de um 
local próprio para tratamento adequado, com equipe interdisciplinar, tecnologia e recursos 
disponíveis para o atendimento pleno e integral da doença, somado a outros problemas como 
dispensação irregular de insumos por parte do poder público, descontrole da glicemia, 
internações frequentes por diabetes descompensado, óbitos que poderiam ser evitados com 
bom controle e desajustes familiares, impactavam negativamente no sucesso real do 

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



tratamento de portadores de DM1. Era fundamental mudar esse cenário e para isso contar 
com a ajuda dos empresários e cidadãos. 
Desde sua inauguração em 2004, o ICD se preocupa além do atendimento assistencial a 
crianças e adolescentes com diabetes e seus familiares, com qualidade e excelência, em 
capacitar outros profissionais da área da saúde e educação de Porto Alegre, região 
metropolitana e interior do Estado do RS realizando programas de educação continuada em 
diabetes. 
Outro objetivo do ICD, é desenvolver pesquisas e trabalhos científicos e publicações nacionais 
e internacionais, que demonstrem e divulguem os dados da nossa casuística e da nossa 
população mundialmente. Nestes anos, temos apresentado vários trabalhos em congressos 
nacionais e internacionais na forma de pôsteres ou temas-livres orais e publicado em revistas 
científicas de alto impacto científico na área do diabetes e da endocrinologia, que requerem 
muitas vezes custos com publicações, traduções e análises estatísticas. Além disso, a equipe 
interdisciplinar do ICD participa anualmente de eventos, congressos nacionais e internacionais 
para manter o conhecimento e divulgar suas pesquisas locais. 
A capacitação de profissionais da área da saúde do interior do estado, de Porto Alegre mesmo 
e grande Porto Alegre também é outro pilar. Cada vez mais o número de crianças, jovens e 
adultos jovens recebem o diagnóstico de diabetes e tem que enfrentar o dia a dia na escola 
ou entrar para o mercado de trabalho e seguir com conhecimento e  segurança a convivência 
saudável com a doença através do bom controle da mesma. Isto se dá através de Educação 
em Diabetes e capacitação daqueles que estão mais distantes da capital para poder fazer 
diagnóstico rapidamente e manejar alunos nas escolas, com intervenções que muitas vezes 
necessitam seja por uma hipoglicemia, alimentação correta e aplicação de insulina. 

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

4.3 – Justificativa: O Diabetes é uma doença que não tem cura e deve ser observado com 

mais atenção. É com este intuito que necessitamos da tecnologia para ter agilidade nas 
informações.  
Como um dos pilares principais da instituição está a educação em diabetes, para darmos 
continuidade e expandir para a comunidade os materiais desenvolvidos por nossa equipe 
técnica. É cada vez mais necessário termos estruturas dedicadas para este fim, facilitando a 
disseminação da informação e da educação em diabetes para todo o Estado, que muitas vezes 
tem dificuldade para se deslocarem até à instituição. Estes espaços também vão proporcionar 
melhor atendimento em consultas para os que são do interior evitando viagens que são 
onerosas e que muitas vezes não cumprem agenda por questão de trabalho dos pais que não 
podem se ausentar. 
Importante salientar que nossos profissionais da área técnica estão sempre em constante 
atualização, com isso termos uma verba destinada para fins de treinamentos e capacitações 
é primordial para mantermos a excelência no nosso atendimento. 
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 vida moderna e pós 
pandemia tornou-se, além de ter que trabalhar mais, seja em forma híbrida ou não muito mais 
cara para muitas famílias que são assistidas pelo Instituto da Criança com Diabetes. 
Equipamentos de tecnologia são fortes aliados neste caso e isto foi claramente percebido nos 
momentos difíceis da pandemia, quando o ir e vir não pode acontecer de forma normal. Neste 
momento nova variante se aproxima em crescente curva segundo os órgãos de saúde, o que 
nos mostra que ainda não temos certeza do amanhã como era antes. Isto só ratifica a 
necessidade de investir em espaços para prosseguir com a continuidade da excelência no 
atendimento aos pacientes. Além disso, com a aquisição dos equipamentos propostos nesse 
projeto vamos disseminar conhecimentos e Educação em Diabetes para um número muito 
maior de pessoas, cruzando os “muros” do ICD e gerando impacto altamente importante, pois 
nestes mesmos espaços, poderemos realizar , Workshop, Seminários, atendimento e estudos 
de caso com pessoas de todo o mundo por plataforma virtual. 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: com a aquisição dos equipamentos 
necessários para a concretização deste importante projeto que levará informação correta a 
milhares de pessoas, toda a equipe técnica participará ativamente de toda etapa de 
elaboração dos temas que serão abordados e farão o atendimento virtual a pacientes e 
estudos de caso quando necessário, desafogando a linha direta que temos para os pacientes 
mas que tem se mantido muitas vezes ocupada pela demanda. 



4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: sede do Instituto da Criança com 
Diabetes POA/RS 

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

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

Meios de verificação: 

Melhorar o controle glicêmico Média da Hemoglobina 
Glicada (HbA1c) 

Exames de sangue tri ou 
semestral 

Capacitação de profissionais 
da área da saúde e de 
escolas particulares e 
públicas, público em geral 

Participação nas 
capacitações propostas e 
acessos aos materiais 
disponibilizados 

Indicadores disponibilizados 
pelas plataformas online 

Maior adesão ao tratamento Média da Hemoglobina 
Glicada (HbA1c) 

Exames de sangue tri ou                                                                                                                      
semestral                     
 

  
 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Ativ
. 

Descrição da 
atividade 

M
ês 
01 

M
ê
s 
0
2 

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 

01 Compra de 
equipamentos 

X            

02  Atendimento 
dos pacientes e 
estudos de caso 
de forma virtual 

X X X X X X X X X X X X 

03 Acompanhamen
to da adesão do 
público geral 
nos materiais 
educativos 

X X X X X X X X X X X X 

04 Participação em 
Congressos e 
Seminários de 
forma virtual 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem atingidas Parâmetros de 

verificação quanto ao 
cumprimento da meta 

Prazo de 
atingimento 
da meta 

Melhora no 
tratamento da 
doença  

Consultas periódicas e 
Educação em Diabetes 

Hemoglobina Glicada 
(HbA1c) e exames 
específicos 

12 Meses  

Redução das 
complicações 
decorrentes da 
doença 

Conscientizar o público-
alvo sobre a importância do 
bom controle da doença 
para evitar complicações, 
isso aliado a educação em 
diabetes  

Adesão ao tratamento e 
exame da Hemoglobina 
Glicada (HbA1c) 

6 Meses 



Educação em 
Diabetes 

Disseminar o conhecimento 
e tratamento em diabetes 
através da educação. 
Desmistificar mitos e 
crendices da doença 

Acompanhamento dos 
dados estatísticos de 
acesso aos materiais 
disponibilizados 

12 Meses 

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

Receitas Valor 

1. Repasse verba parlamentar R$ 130.000,00 

...  

TOTAL: R$ (130.000,00) 

 
 
 
 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal - (...) 
- (...) 

(R$) 
(...) 

Subtotal: 

2. Serviços de terceiros - (Instalação e treinamento) (Incluso no valor do 
orçamento) 

Subtotal: 0,00 

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

4. Material permanente - Aquisição de equipamentos (R$) 
Subtotal: 130.000,00 

...  
Outros (descrever) 

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

TOTAL: R$ 130.000,00 

 
 

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Especificação Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

130.000,00      

...  
Outros 
(descrever) 

      

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

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      



4. Material 
permanente 

      

...  
Outros 
(descrever) 

      

TOTAL: R$ 130.000,00 

 
 
 
Porto Alegre, 18 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
Ana Beatriz Lima Bertuol 
Gerente Executiva  
Instituto da Criança com Diabetes do RS 


