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SEI N° 118.00467/2022-47 

PROC. Nº 0764/22 

PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº 308      

 
       

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.: 

1500.1502.12.0365.0185  

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2565 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL 

 

 

Descrição: Repasse para compra de mobiliários à Associação dos Moradores do Conjunto Residencial João 

Pessoa, o qual realiza gestão da Escola Comunitária de Educação Infantil Princesa Isabel. 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350 - Outras Despesas Correntes  
 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 criar melhores condições para o ensino infantil numa importante 

escola de ensino infantil de Porto Alegre, a qual é gerida pela Associação de Moradores do Conjunto 

Residencial João Pessoa. Um dos pontos chave da presente vereadora é o investimento na educação sobretudo 

nas áreas periféricas. Assim, portanto, a presente emenda visa reforçar uma luta da vereadora. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

DAIANA SANTOS 

 

 
 



 



I-
PLANO DE TRABALHO

1 -lDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso)

2    -    iDENTiFicACAO     DA     ORGANizAeAO     DA     sociEDADE     clvlL
PROPONENTE

Razao  Social:  ASSOCIACAO  DOS CNPJ:  07891.928.0001-52

MORADORES      DO      CONJUNTO
RESIDENCIAL JOAO PESSOAEnderego:AvenidaJoaoPessoa,1

E-mail: Site:

contatoassociacaoip@qmail.com
CEP:  90.040-001 DDDITelefone:(5199195-8979Agencia:06876471-8Cidade:  Porto Alegre UF: RS

Conta Correntel: 0030 Banco:  BANRISUL

enane   e a.      i6ria    ant'   nna    ivaNome    o    epres                     g    .ldentidade/OrgaoExpedidor:.
CPF:  037.169.500-76 DDDITelefone:5198411-0848

8107189287
Endere?o:            Avenida            Bento E-mail:  v.Itoria`santanna        ahoo  com.br

Gongalves,         190         BIoco02
Apartamento 201 -cep 90650-000 -
Porto Alegre/RS

3 -APRESENTAGAO E HISTORIC0 DA PROPONENTE

3 1  -Ano de fundaeao. 2005
3.2-SomvocesnaonCarandiru.descendented6cadade9HoralutoupaprefeituracomoJoaomoradores Foco de atuagao:osdaAssociagao dos Moradores do Conjunto Habitacional Joao Pessoa. Talvezosconhegamporessenome,esimporurnestigmaqueinsisteemnosseguir:Masanossahist6ria,mostraquesomosmaisqueesseestigma.Somossdeurnterrit6rionegronobairrodaAzenha,naantigaVilaCaboRochaquena0aassociagaoqueeraregistradacomoAssociagaodosMoradoresdaVilaZero

elo direito a habitaeao das fain ilias que la viviam. Em resposta a essas demandas,construiuoconjuntohabitacionalpopular,PrincesaIsabeltamb6mconhecidoPessoa,porficarnessasduasgrandesavenidas.Somosumaassociagaodefundadaquandofoientregueamoradiapopularqueeumahabitagaosocial

destinada aAAcomoseufoeooferecimMoradoresfpopulagao de baixa renda e com politicas sociais.ssociagaodeMoradoresdoConjuntoResidencial Joao Pessoa foi fundada e terncodeatuagaoatenderademandadanossacomunidadeedaregiaocentralqueentodevagaseatendimentoaEducagaolnfantil.AtualmenteaAssociagaodosazagestaodalnstituigaodeEducagaolnfantilPrincesaIsabelconveniadacoma

SMED/POA.
3.3 -Exper encia da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste
Plano de Trabalho:

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



Desde que foiiFFia¥TTH;:6=iaEaai3Th6faa6fa;
Pessoa se tornou parceira da Secretaria Municipal de Educac
a    rlac±+J=^    ^1^    '.__    I-_

_  _-__I  '_.`IJ    I,\,C^\J_  ._. . .__ ru. v-„a ua ot=i;ietaria lvlunlclpal de Educagao de P6rto Alegre para realizar
a  gestao  de  uma  Escola  Comunitaria  de  Educagao  Infant"  e  ha  quase  20  anos  atende
anualmente 84  criangas de 2 a 6 anos  garantindo a  execugao do  Marco  Legal da  Primeira
lnfancia,Lei13257/2016queemseuprimelroartigo5°,aeducagaoinfan"6umadasareas
prioritarias para as politicas pdbljcas para a prjmeira jnfancia.

D-n^  ---- _  _  -,,.

do  Conjunto Resjdencial

_   r _'  _  _  r' I. I '\,11 CJ   11  l'a'  l|,ld.
Bern  como o EstatJto da Crianga e do Adolescente -ECA,  Lei 8.069/1990 em  seu

Art4°   6  clever  da  fami'lia,   da  comunidade,   da  sociedade  em  geral  e  do  Poder  Publjco
assegurar  com  absoluta  prioridade,   a  efetivagao  dos  direltos  referentes  a  dignidade,   ao
respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria.

NessamesmadiregaoanossaAssociagaobuscaatenderaLDB,oPlanoMunicipal
de  Educagao  -PME  com  vistas  ao  cumprmento  do  disposto  na  Lei  13005/14  do  Plano
Naciona`deEducagao-PNELeiMunicipaln°8198/98-quecnaoSistemaMunicipalde
Ensino  de  Porto Alegre e  no artigo 214  da  Constituigao  Federal   Art   2° -Sao diretrizes  do
PME,emconsonanclacomoPNEauniversalizagaodoatendimentoescolar,superagaodas
desigualdades  educacionais,   com  enfase  na  promogao  da  igualdade  racial,   regional,  de
generoedeorlentagaosexual,melhoriadaqualidadedaeducagao,promogaodoprinci'pio
da  gestao  democfatica  da  educagao  publlca,  promogao  humanistlca,  cientifica,  cultural  e
tecn016gica  do  Pals  e  o  esiii=|-e¥==arr`=='.ru`=' ~V`_=='U.

®                ---r.  .`  ._  _...__._`._  ua  cuuucitidu  puDIIca;   promogao  humanistica,   cientifjca,   cultui
tecn-ol6glca  do  Pats  e  o  estabeleclmento  de  meta  de  aplicagao  de  recursos  pdblicos
educagao   como   proporgao   do   produto   Inferno   bruto,    que   assegure   atendimento
necessidadesdeexpansao,compadraodequalidadeeequidade.

nf2eta form-n^^^_  ___._ _.         ~
_ _._. __  .v  Tut-i]uauc c t=vulaaae.

Destaforma,nossaorganizagaovemgarantindooacessoaeduca9aoacrlangas
2 a 6 anos em tumo  Integral apenas com  recursos viabili7ar]ne  nala  e^^n -.--.-  I .
EA|,--_=_  _I_  I -,-.

-             _.    _'  '_'  .¥`*+J
vjabiljzados pela  Secretaria  Municipalde Porto AleEduca

Quantidade rofissjonais vjnculados a

4 -DESCRI9AO DO OBJETO

- Identificagao do Objeto

OSC:  13

Essaparceriairaviabilizaraposslbilidadedeadquirlrmoblllariospermanentesparaequipar
assalasdeaulasdematernal1e2,jardimAe8,queatendemdiariamentecriangasde2a6
anos,   com   mais  qualidade  e  intenclonalidade  pedag6gica   0  objeto  sera  de  urn  projeto
pensado  na  especificidade  de  cada  sala  de  aula  com  a  confecgao  sob  medida  de  alta
qualidade  com  durabilidade  e  reslstencia  e  instalagao  de  balc6es  multiuso  e  nichos  para
suporte de brinquedos e materiajs pedag6gicos.
Sefaconfeccionadomobiliariospara4salasdeaulascomolntuitodequalificaroatendimento
as criangas.

4. 2 - Perfodo E3ZEE¥:TT?:a;iafai6fiRE
montagem do mobiljario permanente.

- Justificativa:

Educa ao  lnfantil

aprovagao  do projeto e  entrega  e

0recursodest]nadoaAssociagaoparaagestaodaEscolaComunitariadeEducaeaolnfan"
pelaSMED/POAnaopermitecustearmobiliariosplanejadospeloseucusto,vistoquemaisda
metadedorepassemensalR$58,082,366paracustearafo'hadepagamentodosfuncionarlos
e a provisao que totaliza em 43.916,47.
0restantedorecursoquetotalizaem14165,896paraviabilizagaodaalimentagao,compras
demateriaispedag6glcos,benspermanentesentreoutrasnecessidadesdaescola,portanto
a  parceria  e  a  viabilizagao  deste  recurso  para  Associagao  possibilitafa  a  execugao  de  urn
projetodeorganizagaodosespagosnaeducagaoinfantHqualificandoapfaticapedag6gica
Cp.°e;gda'gaorg€.cadsesednavs°`.Jn'sdtftu.C9°6=:-€i-m5i==§fg%duno'.'r±=fS:`:=£xu£"_±±=Tdt°urafnE.=at'd=spep%gp°88:=s
Peda96gicas   das   jnstjtujg6es   como   esta   naQ   nira+rit^^   A ..-- :--I-           ..__  I--_`-`''`_`,     `^c^®     \J'\J\Ju>Las

esta   nas   Diretrjzes   Currjculares   Nacjonais   para   a
JF  no9nrl^  1i   I_  ___   _      ,CNE  n020 de  1 1  de novembro de 2009 lL,  2009

DCNEls Parecer



I...]  para efetivagao de  seus objetivos,  as  propostas  pedag6gicas das instituig6es de  Educagao  lnfantil
deverao prever condig6es para o trabalho coletivo e para a organizagao dos materiais, espagos e temos
[...]  (BRASIL,  2010,  p.19).

4.4 - Descrigao da  realidade que  sera objeto da  parceria  e demonstragao do  nexo  entre a
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atjngidas:

0 produto desta parceria 6 a qualificagao do trabalho junto as criangas, entendendo-se espago
como urn verdadeiro parceiro pedag6gico, palco de interae6es e brincadeiras com organizagao
dos  espagos.    Atualmente  as  salas  de  aulas  sao  equipadas  com  objetos  doados  que  sao
inseridos no espago cotidiano das criangas sem  ser pensado adequadamente para as salas
de  aulas  da  lnstjtujgao,  bern  como  a  jmprovjsagao  de  espagos  e  temos  devido  a  falta  de
mobiliarios adequados e com qualidade que assegure os direitos das criangas e a sua pr6pria
seguranca.
4.5 -Forma de exeougao das atividades ou dos projetos:

Adequagao    do    espago    ffsico    com    mobiliarios    sob    medida    para    melhor
desenvolvimento pedag6gico das atividades nas salas referencia de Maternal  1,  Maternal 2,
Jardim A e Jardim 8.
4.6 -Espago fisico onde sera realizado o objeto da parceria:

0 espape fisico que sera realizado o objeto da parceria sera na lnstituigao de Educagao lnfantil
Princesa Isabel, mais precisamente as salas de aula refetencia das criancas e funcionarios.

5 -METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas a serem atingidas: Definjeao dos parametros aseremutilizadosparaaferieaodocumprimentodasmetas Meios de verificaeao:

Tiragem    das   medidas   das O bservagao                         das Registro    com    imagens    da
salas de aulas; necessidades das criangas a visita             da             empresa

luz              das              D iretrizes responsavel  a  escola  para  o
Curriculares Nacionais para a levantamento                          de
Educagao     lnfantil     para     a necessidades de acordo com
confecgao do projeto em 3D; DCNEls,Elaboragao            de            urndocumentoaferindoavisitaeurncontratocomaAssociagaodescrevendopassoapassodoprojeto.

Apresentagao   e   aprovagao Observagao    do    projeto    e Regjstro com imagens.
do Projeto; aprovagao    pela    equipe    ecomunidadeescolar;

Pagamento do recurso para a Acompanhar  o  pagamento  e Documentos        legais        de
sua execugao; o contrato pela empresa que contrato    de    pagamento    e

ira confeccionar; elaboragao  da  execugao  doprojeto.

Agendamento de medidas; Acompanhar  a  visitagao  dasmedidasdomobiliarioparaassalasdeaulas; Registro com fotos.

Encaminhar o  pedido  para  a Acompanhar o pedido para a Documento  de  comprovagao
fabrica; fabrica; do pedido para a fabrica.

Entrega     e     montagem     do Acompanhamento  e  registro Registro com fotografias.
mobiliario. da   entrega   e   montagem   domobiliario.



Acompanhamento   anual   do Registro     da     coordenagao Relat6rios    e    imagens    das
impacto            dos            bens pedag6gica  juntamente  com criancas         utilizando         os

permanentes confeccionadospelaparceriaeseuresultadoparaasatividadespedag6gicas. as educadoras. mobiliarios.

6           -CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO PROJETO

Ativ. Descrigao da atividade mss01 Mes02 Mes03 Mes 04 Mss 05 Mes 06

1 Tiragem  das  medidas  dassalasdeaulas; X

2 Apresentagao e aprovagaodoProjeto; X

3 Pagamento     do     recursoparaasuaexecueao; X

4 Agendamento de medidas; X
I

5 Encaminhar o  pedido  paraafabrica; X

6 Entrega   e   montagem   domobiliario. X

7 Acompanhamento            doimpactodosbenspermanentesconfeccionadospelaparceriaeseuresultadoparaasatividadespedag6gicas. X

7 -QUADRO RESUMO

Atividades Metas a serem Pafametros de verificaeao Prazo de atingimento
atingidas quanto ao cumprimento dametal da meta

Equipar as Qualificar o Acompanhamento do Nos meses
salas de aulas atendjmento impacto dos bens seguintes a

com mobiliarios pedag6gico permanentes execugao do projeto
planejados paraassalasreferencia; confeccionados pela e instalagao do

parceria e seu resultadoparaasatividadespedag6gicascriangasa luzdasDiretrjzesCurricularesNacionaisparaaEducaeaolnfantil. mobiliario.



Registro da coordenagaopedag6gicajuntamentecomaseducadorascomrelat6rioseimagensdascriangasutilizandoosmobiliarios.

8  -  PREVISAO  DE  RECEITAS  E  DESPESAS  A  SEREM  REALIZADAS  NA
EXECUCAO DAS ATIVIDADES                                                                 .

8.1 -RECEITAS

Receitas Valor
Repasse do municipio R$30.000,00

TOTAL: R$ 30.000,00

8.2 - DESPESAS

Natureza da despesa Detalhamento Valor
1. Material permanente Confecgao e aprovagao doprojetoem3Ddemobiliariossobmedidas;Entregaemontagemdosmobiliarios. R$30.000,00

TOTAL:. R$ 30.000,00

9 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Especificaeao Mes1 Mes2 Mes3 M6s4 Mess Mes6
4.         Materialpermanente X X X X X X

TOTAL: RS30.000,00

vj}jstEL 6nd`fro  6^ha
Por{o Alegre, 20 de novembro de 2022.

ASSOCIAQAO DOS MORADORES DO

€ONJUNTO RESIDENcl,~``l JOAO PESSOA
CNPJ:  07.891928/0001-52


