
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 338       

 
       

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: 

  7300   SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

7300.7301.04.0126.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

1820 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

- QUALIFICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - FUNCRIANÇA E 

FUNDOIDOSO 

 

 

Descrição: Repasse para aquisição de equipamentos de pilates, para a Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre 

inscrita no CNPJ sob nº 90.987.777/0001-84 R dos Andradas, 1332 Conj 601/602 CEP90.020-008, Porto Ale gre 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 20.000 
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:      20.000 
 

 



 

 

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: 

20.000 

 

 

 

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 destinação de repasse de valores a Grupal uma vez que São 

cientificamente comprovados os benefícios da prática de pilates na qualidade de vida das pessoas, pois por 

meio da utilização de técnicas de respiração e exercícios que abrangem aspectos físicos, emocionais e com-

portamentais é possível tornar o corpo mais forte.  

O Método Pilates proporciona um aumento da força no centro do corpo, melhorando o equilíbrio, o controle 

postural, previne as dores e ajuda na melhora dos movimentos diários e da coordenação. Além disso, os 

exercícios são de baixo impacto nas articulações e melhoram a mobilidade. Dessa forma, os movimentos do 

dia a dia se tornam mais eficientes. Através dos seus princípios e individualidade na sua abordagem o Pilates 

proporciona melhora na qualidade de vida e trás diversos benefícios, além de ser altamente adaptado para 

cada pessoa. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

José Freitas 

 
 

 



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: José Freitas 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano:2022 

1.5 – Valor: R$ 20.000,00 

1.6 – Objeto:Compra de equipamentos de pilates. 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social:Grupo de Pacientes 
Artríticos de PortoAlegre 

CNPJ:90.987.777/0001-84 

Endereço:Rua dos Andradas,1332,602 E-mail:grupal-
gerencia@outlook.com 

Site:www.grupal.org.br 

Cidade:Porto Alegre UF: RS CEP: 90020-008 DDD/Telefone:51 
3028.5646 

Conta Corrente1: Banco: Agência: 

Nome do Representante Legal: Iara Cabreira Kobielski 

Identidade/Órgão Expedidor:6036376348 
SSP/RS 

CPF:477223800-00 DDD/Telefone:51 
998911443 

Endereço:Rua Carlos Gomes,961, 
Alvorada,RS. 

E-mail:grupal-gerencia@outlook.com 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
Breve resumo da sua atuação, contendo, dentre outras, as informações abaixo. 
 

3.1 – Ano de fundação:1986 

3.2 – Foco de atuação: Assistência Social e saúde 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: O GRUPAL trabalha há 38 anos auxiliando pessoas com doenças 
reumáticas, com sede na Capital e atendimento direto ao usuários. 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 12 profissionais 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
Será efetuado a compra de: 
Equipamentos básicos para compor um estúdio de pilates dentro da sede da Entidade.  
 
  

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

4.3 – Justificativa: 
São cientificamente comprovados os benefícios da prática de pilates na qualidade de vida das 

pessoas, pois por meio da utilização de técnicas de respiração e exercícios que abrangem 

aspectos físicos, emocionais e comportamentais é possível tornar o corpo mais forte. 

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



O Método Pilates proporciona um aumento da força no centro do corpo, melhorando o 

equilíbrio, o controle postural, previne as dores e ajuda na melhora dos movimentos diários e 

da coordenação. Além disso, os exercícios são de baixo impacto nas articulações e melhoram 

a mobilidade. Dessa forma, os movimentos do dia a dia se tornam mais eficientes. Através 

dos seus princípios e individualidade na sua abordagem o Pilates proporciona melhora na 

qualidade de vida e trás diversos benefícios, além de ser altamente adaptado para cada 

pessoa. 

Benefícios econômicos e sociais a serem alcançados: 
Objetiva-se, por meio do Estúdio de Pilates, o fortalecimento físico, o alívio de dores 

e sofrimentos de forma que as pessoas possam enfrentar as demandas do dia-a-dia 

mais fortalecidas, com mais resiliência, capacidade de enfrentamento e consequente 

melhora na qualidade de vida, principalmente daquelas com doenças reumáticas, 

inclusive ,a modalidade é indicada para pacientes reumáticos porque trabalha o ganho 

de força, mobilidade, massa muscular e flexibilidade. Isso faz com que os ossos, 

articulações e tendões sejam menos sobrecarregados. Os exercícios de mobilidade 

nutrem as articulações e isso faz com que a rigidez nesses pontos diminua.  

  

 
resultados e o impacto social que se pretende alcançar com a realização do projeto: 
Com os resultados esperados, propõe-se que: 

O Estúdio de Pilates venha complementar o rol de atividades desenvolvidas e 

ofertadas dentro da ONG, ampliando tanto em número de ofertas de atendimentos, 

quanto como um fortalecedor das práticas já existentes, e consequentemente, 

melhorar a qualidade dos atendimentos e dos resultados necessários tão esperados 

pelos usuários para melhoria da qualidade de vida.  

Importante destacar que a prática regular do Método Pilates pode melhorar a autonomia do 

usuário, já que os exercícios irão promover a manutenção e ganho da amplitude de 

movimento, melhorar a flexibilidade, o fortalecimento muscular, a orientação postural e o 

relaxamento, um trabalho voltado para a harmonia entre corpo e mente. 

 

 

 
 

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: 
O público atendido pelo entidade são pessoas com Doenças Reumáticas que 
necessitam de atividades diárias de alongamento e fortalecimento muscular, a fim de 
reabilitar possíveis perdas relacionadas a doença e prevenir danos que advêm da 
patologia. Atualmente a nossa realidade em termos de atendimento é que os usuários 
que apresentam necessidade, são avaliados e encaminhados para a Fisioterapia onde 
permanecem até que possam ter alta para migrarem para os grupos, o que muitas vezes 
pelo fato de não terem condições de irem direto para um trabalho em grupo, 
permanecem num período maior que o necessário na fisioterapia pelo fato de não terem 
um serviço intermediário, entre o individual da fisioterapia e as Oficinas em grupo. Surge 
então, como fortalecedor dos serviços oferecidos a prática de pilates com equipamentos 



específicos para atender as necessidades dos usuários e fazer essa migração gradual. 
 
 
 É comprovado cientificamente que a prática de pilates é capaz de complementar outras 
práticas, por meio de um serviço personalizado e individualizado, fazendo com que os 
usuários que hoje estão em atendimento na fisioterapia e não tenham ainda condições 
físicas de migrarem para os grupos, possam receber alta na fisioterapia e continuar um 
atendimento individualizado personalizado no pilates para que no futuro possam ser 
inseridas novamente nos grupos. Desta forma, contribuiremos com o “desafogar” as 
listas de espera que hoje temos pelo atendimento de fisioterapia também. 
 

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
De acordo com o recebimento da emenda, faremos a compra dos equipamentos e a 
montagem da sala e iniciaremos os atendimentos a partir da avaliação e 
encaminhamento do profissional de fisioterapia da entidade. 

 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: As atividades serão 
desenvolvidas dentro da sede da Instituição. 
 

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
Descrever as metas a serem atingidas e as etapas e fases de execução, com o estabelecimento 
de critérios e indicadores que permitam um acompanhamento, controle e avaliação de 
desempenho da execução do plano (meios de verificação). 
 
 

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

Meios de verificação: 

Realizar o atendimento para 
os usuários já cadastrados. 

Número de usuários 
atendidos. 

Listas de presença e registros 
fotográficos. 

 
Abrir vagas ao público externo Número de usuários externos Listas de presença e registros 

fotográficos. 
Número de cadastros novos 

Migrar 40% dos usuários que 
hoje estão na fisioterapia para o 
pilates 

Número de altas feitas no 
período. 

Listas de presença. 

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Fazer um planejamento, com as datas, etapas determinadas e especificação de todas as 
atividades do projeto. 
 
 

Ativ
. 

Descrição 
da atividade 

Mê
s 
01 

Mê
s 
02 

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 

1 Realizar o 
atendiment
o para os 
usuários já 
cadastrados
. 

x x x x x x x x x x x x 

2 Abrir vagas 
ao público 
externo 

  x x x x x x x x x x 



3 Migrar 40% 
dos usuários 
que hoje 
estão na 
fisioterapia 
para o pilates 

x x           

...              

 
 
 

7 – QUADRO RESUMO 

Preencher o quadro resumo com as informações essenciais da parceria – atividades, metas, 
parâmetros para verificação das metas e prazo para o seu cumprimento.  
 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Realizar o 
atendimento 
para os 
usuários já 
cadastrados 

Atingir 80%  dos 
usuários que hoje 
estão em 
atendimento. 

Listas de atendimento e 
registro fotográfico. 

12 meses 

Abrir vagas ao 
público externo 

Abrir 10 vagas para 
usuários novos 

Número de participantes 12 meses 

Migrar parte dos  
usuários que 
hoje estão na 
fisioterapia para 
o pilates 

Migrar 40% dos 
usuários que estão 
em atendimento na 
fisioterapia para o 
pilates. 

Número de altas da 
fisioterapia. 

12 meses 

...    

 
 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

(1. Repasse do Município) (R$ )20.000,00 

...  

TOTAL: R$ 20.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal  
- (...) 

(R$) 
(...) 

Subtotal: 

2. Serviços de terceiros - (...) (...) 
Subtotal: 

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

4. Material permanente Equipamento Cadilac 
Equipamento Reformer 

R$ 11.152,38 
R$ 8.847,62 
Subtotal: 

...  
Outros (descrever) 

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

TOTAL: R$ 20.000,00 

 
 



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 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

20.000,00      

...  
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$ 
20.000,00 

 
 
 
 
 
Porto Alegre,21 de novembro de 2022 
 
  
Iara Cabreira Kobielski - Presidente 

IARA 
CABREIRA 
KOBIELSKI:4
7722380000

Assinado de forma 
digital por IARA 
CABREIRA 
KOBIELSKI:47722380
000 
Dados: 2022.11.21 
12:18:22 -03'00'


