
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   360     

 
       

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.: 

6000.6004.08.0244.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4299 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITÁRIOS - 06 A 18 ANOS - FMAS 

 

 

Descrição: Oferta de mais oficinas esportivas a partir da revitalização da mini quadra que atualmente encontra-se 

inativada. Tal melhoria amplia a possibilidade de atendimento considerando o espaço que acolherá tumas em todos 

horários da semana. ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL - ACM MORRO 

SANTANA -CNPJ Nº 92.863.000/0006-48 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  INVESTIMENTOS 

 Valor acrescentado: 

 

 60.000,00 

 Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

RECURSO LIVRE (NÃO VINCULADO) 

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:      60.000.000 
 



 
 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 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: RECUSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 

Valor retirado: 

60.000.000 

 

 

 

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:  O compromisso em atender as 164 crianças/adolescentes e suas famílias resume-se na 

comprovada possibilidade de contribuirmos para o fortalecimento das famílias e para a superação das 

expressões da questão social.  

Portanto, contribuir para a participação, autonomia e acesso a todo tipo de atividade, nesse caso específico, 

maior tempo de contato com atividades esportivas,  favorece o fortalecimento da auto estima de cada 

atendido; impulsiona a  aprendizagem e o crescimento no que se refere ao desenvolvimento das  habilidades 

e potencialidades de cada criança ou adolescente a ser atendido nesse espaço. 

 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

MOISÉS BARBOZA 

 
 



 



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: 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 

1.5 – Valor: R$ 60.000,00 

1.6 – Objeto:Revitalização mini quadra de esportes 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

 
Razão Social: Associação Cristã de Moços 
do RGS 

 
CNPJ: 92863000/0006-48 

 
Endereço: Alameda Continental,55 
Morro Santana 

E-mail: 
camaral@acm-
rs.com.br 

Site: 
https://www.acm-
rs.com.br/pilar/area-
de-desenvolvimento-
social/ 

Cidade: Porto Alegre UF:RS CEP:91450-632 DDD/Telefone (51) 
993539738 

Conta Corrente1: 06.210585.0-0 Banco:Banrisul 
 

Agência:0040 

 
Nome do Representante Legal:Ênio Roberto Ferreira Gonçalves 
 

 
Identidade/Órgão Expedidor: 
5004936877  SSP/RS 

 
CPF:424575640-34  

 
DDD/Telefone: 
(51)3213-6000 

 
Endereço:Rua Barbedo, 270 Ap 503 
Menino Deus 

 
E-mail: sec@acm-rs.com.br 

 
 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 
 
3.1 – Ano de fundação: 
 

 
3.2– Foco de atuação:  
 
ATENDIMENTO DIRETO: 
 
 * SCFV 06 à 14 anos(140 atendidos)  
* SCFV Trabalho Educativo 15 à 18 anos (24 atendidos) 
 * Grupo Arte e Movimento – Idosos(30 atendidos) 
 
 ATENDIMENTO INDIRETO:   118 famílias 
 

 

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



3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho:  
 
A ACM Morro Santana, mantida pela Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, 
está localizada na vila das Laranjeiras, Morro Santana, no município de Porto Alegre e foi 
criada em 2003. Esta unidade tem como missão a promoção de ações voltadas para a 
criança e o adolescente e suas famílias, contribuindo para o desenvolvimento da sua 
individualidade e do coletivo, buscando a transformação da sociedade. A Instituição valoriza 
o potencial, cria oportunidades e prepara as pessoas para escolhas futuras. As ações 
destinadas às crianças e aos adolescentes transitam definitivamente para o campo do 
desenvolvimento desportivo, perfil de  liderança, empoderamento e protagonismo juvenil, 
bem como visa e oferece atividades em prol do envelhecimento com mais qualidade de vida. 
Dentro de nossa proposta trabalhamos com educação no sentido pleno, para que as 
crianças/adolescentes e idosos atendidos aprendam a ser, a conviver, a conhecer e a fazer 
(segundo os quatro pilares da educação, conforme a UNESCO) ao longo de sua trajetória 
na ACM e que carreguem isso para suas vidas. A instituição trabalha fortemente para pôr 
em prática a luta por justiça social, garantia de direitos, cidadania, solidariedade e 
compromisso coletivo. Trabalho desenvolvido demonstrando de alguma forma o alcance ao 
exercício de cidadania e principalmente incentivando a construção diária de uma prática em 
constante movimento para o de sua missão institucional que é: “Oportunizar um espaço que 
possibilite o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias, atuando 
como agente facilitador através de ações que promovam o exercício da cidadania”. 
 

 
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 18 colaboradores 
 
01 coordenação de unidade 
01 assistente social 
01 coordenador de esportes  
01 coordenador de juventudes 
07 educadores sociais 
01 aux manutenção 
01 aux cozinha 
01 cozinheira 
02 serviços gerais 
01 assessor adm 
01 nutricionista 
 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

 
4.1 – Identificação do objeto  
 
Oferta de mais oficinas esportivas para público alvo de 06 à 09 anos a partir da 
revitalização da mini quadra que atualmente encontra-se inativada.Tal melhoria amplia a 
possibilidade de atendimento considerando o espaço que acolherá tumas em todos horários 
da semana. 
 

 
4.2 – Período de execução: 
 
a) Início:04/2023 
b) Término:Indefinido 
 

 
4.3 – Justificativa: 
 
O compromisso em atender as 164 crianças/adolescentes, suas famílias e 30 atendidos do público 



idoso resume-se na comprovada possibilidade de contribuirmos para o fortalecimento das famílias e 

para a superação das expressões da questão social.  

Portanto, contribuir para a participação, autonomia e acesso a todo tipo de atividade, nesse caso 

específico, maior tempo de contato com atividades esportivas,  favorece o fortalecimento da 

auto estima de cada atendido; impulsiona a  aprendizagem e o crescimento no que se refere ao 

desenvolvimento das  habilidades e potencialidades de cada criança ou idoso a ser atendido 

nesse espaço. 

 

 
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: 
 
Evitar processos de evasão escolar, assim como a defasagem escolar, possibilitar espaço de 

proteção, não expondo as crianças e adolescentes a espaços de vulnerabilidade e risco social como o 

trafico de drogas, abuso sexual, exploração do trabalho infantil, são alguns dos entraves que dificultam 

a superação que buscamos para cada indivíduo e família atendida na ACM Morro Santana. 

 Assim, entendemos que a qualificação e a diversidade de atividades podem auxiliar na maior 

frequencia dos atendidos no projeto, estendendo-se o tempo de permanência ao longo dos anos 

futuros.  

A fim de cativar e fidelizar a permanência dos atendidos oportunizaremos uma ampliação de oficinas 

oferecidas de atividades esportivas. 
 
 

 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 
 As oficinas são oferecidas de acordo com o turno que os atendidos freqüentam e de acordo 
com a faixa etária.  
Turmas de 06 à 09 anos realizarão atendimentos 3x por semana nos turnos manhã e tarde. 
A turma de idosas realiza suas oficinas no horário vespertino e terá sua aula no espaço 
revitalizado 1x por semana com a realização de jogos coletivos e circuito funcional. 
 

 
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
 
As oficinas serão realizadas especificamente na mini quadra em todas as ofertas no formato 
e periodicidade supracitado. 
 

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 
 

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

Meios de verificação: 

ATENDER TODO PÚBLICO DE 
06 À 09 ANOS NA MINI 
QUADRA REALIZANDO A 
INICIAÇÃO ESPORTIVA 

Número de atendidos/mês Sistema de verificação de 
presença utilizado pela 
prefeitura- FASC( Aferição) 

DISPONIBILIZAR ESPAÇO 
EXTRA E ADEQUADO PARA O 
ATENDIMENTO DO PÚBLICO 
IDOSO NAS ATIVIDADES 
ESPORTIVAS 

Número de atendidos/mês Controle de presença realizado 
pelo Serviço Social e Professor 
de Educação Física 

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 



 
 
Ati
v. 

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 

 
CONTRATAÇÃO/ASSI

NATURA COM 
FORNECEDOR 

 

 
 

X 

           

 
2 

 
INÍCIO DA 

REVITALIZAÇÃO DO 
PISO E CURA 

 

 
 

 
 

X 

          

 
3 

 
ACABAMENTOS E 

MARCAÇOES 
 

  
 

 
 

X 
 

         

 
4 

 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS E 
INAUGURAÇÃO 

 

   
 

X 

         

 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Desenvolver 
oficinas diárias 
no espaço da 
mini quadra 

oportunizando a 
iniciação 

esportiva dos 
jogos coletivos 
para público-

alvo de 06 à 09 
anos 

140 crianças 
atendidas por mês 
(3x por semana) 

Número de presenças 
registradas no controle 
Aferição 
Fotos 
Publicação Rede Social 
Institucional 

Mês  

Desenvolver 
oficinas 

esportivas 
direcionadas 
para público 

alvo idoso tendo 
em vista o 

espaço 
reduzido e 

melhor 
adaptado 

30 atendidas no 
mês 
1x por semana 

Número de presenças 
registradas no controle 
realizado pelo Serviço Social 
do projeto 
Fotos 
Publicação Rede Social 
Institucional 

Mês 

 
 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

 
Receitas 

Valor 



Emenda Impositiva  (R$ )60.000,00 

...  

TOTAL: R$ (...)60.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

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

Subtotal: 

 
2. Serviços de terceiros 

- Contratação empresa 
empreiteira para 

revitalização de piso 
esportivo de mini quadra e 

devidas demarcações 

 
Subtotal:60.000,00 

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

4. Material permanente -  (...) 
Subtotal: 

...  
Outros (descrever) 

-  (...) 
Subtotal: 

TOTAL:  
R$ (...)60.000,00 

 

 
 

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 

-  
60,000,00 
 

- - - - 

3. Material de 
consumo 

- - - - - - 

4. Material 
permanente 

- - - - - - 

...  
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$ 
60.000,00 

Porto Alegre, 17 de novembro de 2022 
 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


