
FORMULÁRIO E 
Emenda ao Anexo II da LOA 
(Inclusão de Subatividade ou Subprojeto) 
 

 

 

SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº 302       

 
       

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: 

  1500   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1500.1502.12.0361.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2563 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

ATENDIMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL 

 

 

 

Descrição: Compra de estufa para cultivo de horta orgânica no perímetro interno do pátio da EMEF - Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (Escola Pública Municipal) Afonso Guerreiro Lima, localizada no 

endereço: Endereço: R. Guaíba, 203 - Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91560-640 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 
 Valor acrescentado: 

 

 30.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (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: 

      

Código de Classificação Econômica: 

 

            

 Valor acrescentado: 

 

       

Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:      30.000 
 



 
 

 

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: 

30.000 

 

 

 

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 destinar verba para construção de uma estufa, a qual abrigará 

horta orgânica dentro da entidade em questão. Em meio ao aumento de pessoas em situação de dificuldade 

financeira e, por isso, em situação de insegurança alimentar, a construção de uma estufa com horta orgânica 

dentro de uma instituição deste tipo mostra-se de suma importância, pois visa alimentar não só os alunos que 

frequentam a instituição, mas também dos moradores entorno. Assim, construir um ambiente propício para 

que a segurança alimentar se faça presente, mas também que a lida com o alimento traga novos aprendizados 

para a comunidade como um todo. 

 

 



Nome do(a) Vereador(a): 

 

DAIANA SANTOS 

 

 
 

 



 PLANO DE TRABALHO 

 1 –  IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o  caso) 

 1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 
 1.2 – Vereador: Daiana Santos 
 1.3 – Número: 
 1.4 – Ano:2022 
 1.5 – Valor: R$ 30.000,00 
 1.6 – Objeto: Revitalização da horta escolar 

 2  –  IDENTIFICAÇÃO  DA  ORGANIZAÇÃO  DA  SOCIEDADE  CIVIL 
 PROPONENTE 

 Razão Social:CEEMEF  CNPJ:02032618/0001-69 
 Endereço: Rua Guaiba, 203  E-mail:  Site: 
 Cidade: Porto Alegre  UF: RS  CEP:91560-640  DDD/Telefone:51329 

 -5957 
 Conta Corrente  1  :601234500  Banco: 041  Agência: 51 
 Nome do Representante Legal: Daiane Santos Lisboa 
 Identidade/Órgão Expedidor:1078884721  CPF:000330180-06  DDD/Telefone:51 

 99101-2521 
 Endereço:Rua Guaiba, 203  E-mail:emef.afonsoguerreiro@smed.prefpoa. 

 com.br 

 3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 

 3.1 – Ano de fundação:1959 
 3.2  –  Foco  de  atuação:Escola  de  Ensino  Fundamental  e  modalidade  Educação  de  Jovens  e 
 Adultos 
 3.3  –  Experiência  da  OSC  que  a  torna  apta  a  realizar  as  atividades  ou  projetos  objeto  deste 
 Plano  de  Trabalho:Nossa  escola  atende  atualmente  952  alunos,  entre  Anos  Iniciais,  Anos 
 Finais  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  nos  três  turnos.  Localizada  na  Rua  Guaíba,  desde 
 1983,  quando  a  escola  foi  transferida  para  a  Vila  Nova  São  Carlos,  acompanhando  o 
 deslocamento  de  famílias  que  foram  transferidas  para  o  bairro,oriundas  do  bairro  Vila  Maria 
 da  Conceição.  Temos  histórico  de  atendimento  à  comunidade,  com  atenção  especial  aos 
 alunos  da  Educação  Especial.  Atualmente  contamos  com  24  turmas,  entre  manhã,  tarde  e 
 noite. Com um contingente de alunos e profissionais envolvidos, 

 3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 62 

 4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 4.1 – Identificação do objeto 
 Instalação  e  montagem  de  estufa  agrícola.  A  estufa  agrícola  é  basicamente  uma  estrutura 
 utilizada  por  produtores  que  desejam  realizar  um  cultivo  protegido  e  seguro.  De  modo  geral, 
 ela  protege  as  plantas  das  alterações  drásticas  do  clima  e  permite  o  controle  da  luz  e  calor 
 do ambiente. 
 4.2 – Período de execução: 
 a) Início:Maio/2023 
 b) Término: Dez/2023 

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



 4.3  –  Justificativa:Projeto  de  grande  importância  na  história  da  escola  é  o  da  Educação 
 Ambiental  que  começou  com  iniciativas  individuais  de  professores  nos  anos  90,  em  meio  à 
 implantação  da  Coleta  de  lixo  reciclável  em  Porto  Alegre.  Em  1998,  com  a  elaboração  do 
 Plano  Político  Pedagógico  e  o  diagnóstico  elaborado  por  todos  os  segmentos  da  “escola  que 
 temos”  e  buscando  projetar  “a  escola  que  queremos”,  surge  o  Projeto  de  Educação 
 Ambiental  na  Escola.  O  interesse  pelo  tema  levou  a  escola  a  participar  do  OP/SMED 
 (Orçamento  Participativo  da  SMED)  defendendo  um  projeto  de  construção  de  um  “Galpão  de 
 Reciclagem”,  visando  a  princípio,  desenvolver  atividades  de  reciclagem  de  papel  e  garrafas 
 pet.  Com  o  dinheiro  do  OP/SMED  foi  construída  a  primeira  parte  do  espaço  que 
 posteriormente  passou  a  se  chamar  “Canto  Ecológico”.  Com  a  participação  da  escola  no 
 projeto  Papel  Social  (2001)  que  visava  uma  maior  inclusão  através  da  geração  de  renda  e 
 comercialização  solidária  (desenvolvido  a  partir  do  projeto  Usina  do  Papel  da  Usina  do 
 Gasômetro,  utilizando  o  papel  como  recurso),  surge  a  necessidade  de  espaço  para  a 
 produção  dos  produtos  com  o  papel  reciclado.  A  escola  decide  buscar,  através  do 
 Orçamento  Participativo  2002,  recursos  para  a  ampliação  da  sala  de  produção  de  papel. 
 Uma  vez  ampliado  o  espaço,  desenvolve  três  frentes  de  trabalho:  trabalho  com  sucata; 
 oficina  de  papel  reciclado  com  as  turmas  da  escola  e  produção  de  papel  artesanal  e 
 produtos  (agendas,  blocos,  calendários).  Este  trabalho  foi  realizado  com  alunos  da  escola  e 
 pessoas  da  comunidade,  tendo  a  monitoria  de  alunos  bolsistas  e  a  parceria  de  várias 
 secretarias  e  departamentos  da  Prefeitura.  Essas  ações  foram  incorporadas  ao  Plano  Global 
 da  escola  com  o  nome  “Projeto  MEIO  AMBIENTE  Valorização  da  Vida,  Oficina  de  papel 
 reciclado  e  aproveitamento  de  sucata”.  Conjuntamente  com  a  produção  de  papel  artesanal,  a 
 escola  desenvolveu  ao  longo  dos  anos  a  “Semana  do  Meio  Ambiente”,  “Mutirão  de 
 revitalização  do  pátio”  e  outras  atividades  nas  modalidades  de  mini-projetos.  Visando 
 oferecer  aos  alunos  e  representantes  da  comunidade  oportunidades  de  reaproveitamento  de 
 resíduos  e  produção  de  renda,  desenvolveu  também  oficinas  e  atividades  nos  Ciclos,  EJA  e 
 Escola  Aberta,  tais  como:  campanha  de  recolhimento  de  latinhas  para  compra  de  recursos 
 permanentes;  estudo  dos  arroios  do  entorno  da  escola;  horta;  cultivo  de  plantas  medicinais; 
 oficinas  de  produção  de  brinquedos  de  sucata,  pintura  em  tecido,  flores  de  meias,  arranjos 
 florais,  fuxico,  de  culinária  ,  produção  de  móveis  a  partir  de  garrafa  pet,  produção  de 
 sabonete  de  ervas,  tear  artesanal,  medição  da  água  da  chuva,  medição  de  temperatura, 
 exposições  e  apresentações  de  painéis  de  temas  variados,  etc.  Essas  atividades  foram 
 desenvolvidas  por  vários  professores,  de  diversas  áreas  de  formação  em  iniciativas 
 individuais  e  em  parceria,  porém,  sem  inclusão  dentro  da  grade  curricular  da  escola.  Na 
 perspectiva  de  que  a  Educação  Ambiental  deve  estar  incorporada  a  todos  os  espaços  do  dia 
 a  dia  e,  vivendo  um  problema  crônico  no  escoamento  do  esgoto  da  cozinha  que  diariamente 
 alagava  uma  parte  do  pátio,  a  escola  buscou  uma  solução  através  do  curso  de 
 Permacultura,  oportunizado  para  alguns  professores.  Após  uma  avaliação  do  ambiente  do 
 pátio  foi  construído  o  “Círculo  das  Bananeiras”  para  tratamento  das  águas  cinza  (pias, 
 tanques, chuveiros) e o Relógio do Corpo Humano (cultivo de ervas medicinais 

 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: 
 4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: Terreno da escola 

 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. Preparação do terreno  Limpeza e terraplanagem  Espaço organizado para receber 
 os serviços e as instalações da 
 estufa 



 2. Aquisição dos materiais de 
 construção 

 Cotações e compras  Atesto de NF 

 3. Aquisição dos materiais da 
 estufa 

 Cotações e compras  Atesto de NF 

 4. Contratação de serviços de 
 construção (mureta, canaletas e 
 portas) 

 Mão de obra  Aprovação dos serviços 

 5. Contratação de serviços de 
 montagem e instalação da 
 estufa 

 Mão de obra  Aprovação dos serviços 

 6. Contratação de serviços de 
 montagem e instalação de 
 bancadas, colocação de vasos e 
 irrigação 

 Mão de obra  Aprovação dos serviços 

 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 Ativ.  Descrição  da 
 atividade 

 Mês 01  Mês 02  Mês 03  Mês 04 

 Terraplanagem  Preparo, 
 nivelamento  e 
 limpeza do terreno 

 X 

 Instalação  Sistema  de 
 captação  de 
 águas  pluviais  à 
 partir  da  calha  - 
 Bancadas  internas 
 Materiais  de 
 construção  para 
 mureta  (Materiais 
 para  fundações 
 incluidos)  -  Mureta 
 perimetral 

 X 

 Estufa  ESTUFA 
 AGRICOLA  LEVE 

 7X6X2,2 M 

 X 

 Montagem  Fundação  e 
 postes,  arcos, 
 calhas, 
 travamentos 
 frontais,  centrais  e 
 laterais;  fixação 

 X 



 dos  plásticos  e 
 telas 

 Insumos  Bancadas 
 internas,  canos, 
 ferramentas  para 
 cultivo,  sementes, 
 vasos 

 X 

 7 – QUADRO RESUMO 

 Atividades  Metas a serem 
 atingidas 

 Parâmetros de verificação 
 quanto ao cumprimento da 
 meta 

 Prazo de atingimento 
 da meta 

 Realização de 
 testes rápidos 
 de COVID-19 

 2.000 testes rápidos 
 por mês 

 Número de testes rápidos 
 realizados no mês 

 Mês 

 ... 

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

 8.1 – RECEITAS 

 Receitas  Valor 
 R$ 30.000,00  R$ 30.000,00 

 TOTAL:  R$ 30.000,00 

 8.2 – DESPESAS 

 Natureza da despesa  Detalhamento  Valor 
 1. Serviços de terceiros 

 ESTUFA AGRICOLA  LEVE 
 7X6X2,2 M - EC 

 (R$) 
 12.000,00 

 2. Serviços de terceiros  Terraplanagem  5.000,00 

 3.Serviços de terceiros  Instalação  3.000,00 

 4. Material de terceiros  Montagem de estufa  5.000,00 

 5.  Material de consumo  Insumos  5.000,00 

 TOTAL:  R$ 30.000,00 

 9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 Especificação  Mês 1  Mês 2  Mês 3  Mês 4 
 1.  Serviços  de 
 terceiros  - 
 Terraplanagem 

 R$5.000,00 




