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PLE      Nº   030/22 

EMENDA Nº 367       

 
       

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.:  

4141 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO - FMAS 

 

 

Descrição: Aquisição de 10 cadeiras adaptadas e acessórios/equipamentos necessários, tais como: cintos de 

segurança, apoio dos pés, abdutor de membros inferiores, encosto e assento ideal, mesa de apoio, apoios laterais para 

tronco, apoio de cabeça, bloqueadores de joelhos, entre outros para 10 crianças da Instituição (alunos/pacientes) com 

quadros motores graves, possibilitando o alinhamento postural e interferindo diretamente em sua integração social e 

participação nas atividades propostas em sala de aula. - KINDER - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA 

ESPECIAL - CNPJ Nº 01.284.707/0001-30 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  INVESTIMENTO 

 Valor acrescentado: 

 

 107.800,00 
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:      107.800.000 
 



 
 

 

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: 

107.800.000 

 

 

 

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:  Sabemos que uma cadeira de rodas bem prescrita objetiva aumentar a mobilidade, 

autonomia, conforto e segurança, porém uma cadeira de rodas sem adaptações acarreta em danos ao 

paciente, levando a uma postura inadequada com possíveis contraturas e deformidades; prejudicando 

funções básicas como respiração e nutrição; alteração no sistema circulatório dificultando o retorno venoso; 

surgimento de dores e assim refletir diretamente nos aspectos psicossociais alterando a qualidade de vida do 

paciente. 

Adequação postural (seatting) é: “Um termo utilizado para descrever a intervenção de adequação postural, 

pela utilização de um sistema de assento e encosto e uma base que pode ser móvel como uma cadeira de 

rodas ou não, a exemplo de um sofá” (SOUZA, 2007). 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

MOISÉS BARBOZA 

 
 



 



 

 

 

 

ANEXO V 

 

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: Moisés Barboza 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: R$ 107.800,00 

1.6 – Objeto: 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 
 

Razão Social: KINDER CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA ESPECIAL 

CNPJ: 01.284.707/0001-30 

Endereço: RUA MARCONE 421 E-mail: 
INSTITUCIONAL@
KINDER.ORG.BR 

Site: WWW.KINDER.ORG.BR 

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91530-160 DDD/Telefone: 51-3354-4700 

Conta Corrente1: 06205579.0-2 Banco: 041 Agência: 040 

Nome do Representante Legal: Maria Isabel Jaekel da Silva 

Identidade/Órgão Expedidor: 5017102939-
SSP-RS 

CPF: 286040400-
72 

DDD/Telefone: 51-99155-5148 

Endereço: Av. Independência, 98 /104  E-mail: misabeljs@gmail.com 

 

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

 
3.1 – Ano de fundação: 1988 

3.2 – Foco de atuação: EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste Plano de 
Trabalho: Somos uma Organização da Sociedade Civil, de caráter Assistencial, atuante na região 
Metropolitana de Porto Alegre, que, desde 1988, presta serviços de Educação Especial e Reabilitação 
para bebês, crianças e jovens deficientes múltiplos, em situação de vulnerabilidade social, 
oportunizando o acesso e inclusão social. Com infraestrutura adequada e equipe qualificada, a 
instituição atende atualmente cerca de 250 assistidos, com idade entre 0 e 24 anos. 
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 54 

 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto 
Especificar e descrever as atividades e ações que serão desenvolvidas com os recursos decorrentes 
da parceria 
Adquirir 10 cadeiras adaptadas e acessórios/equipamentos necessários, tais como: cintos de 
segurança, apoio dos pés, abdutor de membros inferiores, encosto e assento ideal, mesa de apoio, 
apoios laterais para tronco, apoio de cabeça, bloqueadores de joelhos, entre outros para 10 crianças da 
Instituição (alunos/pacientes) com quadros motores graves, possibilitando o alinhamento postural e 
interferindo diretamente em sua integração social e participação nas atividades propostas   em sala de 
aula. 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: até 30 dias após a assinatura do TF 
b) Término: até 180 dias após a assinatura do TF 



4.3 – Justificativa: 2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  
Sabemos que uma cadeira de rodas bem prescrita objetiva aumentar a mobilidade, autonomia, conforto 
e segurança, porém uma cadeira de rodas sem adaptações acarreta em danos ao paciente, levando a 
uma postura inadequada com possíveis contraturas e deformidades; prejudicando funções básicas 
como respiração e nutrição; alteração no sistema circulatório dificultando o retorno venoso; surgimento 
de dores e assim refletir diretamente nos aspectos psicossociais alterando a qualidade de vida do 
paciente. 
Adequação postural (seatting) é: “Um termo utilizado para descrever a intervenção de adequação 
postural, pela utilização de um sistema de assento e encosto e uma base que pode ser móvel como 
uma cadeira de rodas ou não, a exemplo de um sofá” (SOUZA, 2007). É uma área da Tecnologia 
Assistiva que trata especificamente da postura de indivíduos que permanecem sentados por longos 
períodos em suas cadeiras de rodas e tem como objetivo promover o equilíbrio entre o melhor 
alinhamento biomecânico, o conforto e a melhora das funções fisiológicas. Entre os benefícios que a 
adequação postural correta e precoce podem promover, destacam-se: possibilitar suporte corporal, 
prevenir deformidades, favorecer a integridade da pele, melhorar as funções fisiológicas, aperfeiçoar 
desempenho funcional, ampliar a liberdade de movimento, economizar energia, facilitar o autocuidado e 
autoestima, otimizar a comunicação e socialização, aumentar o nível de tolerância na postura sentada, 
promover o conforto, facilitar o transporte, a acessibilidade e promover a inclusão social. 
Todo esse processo é realizado com a avaliação de um fisioterapeuta e/ou terapeuta ocupacional 
especializado e trabalhando em conjunto com técnicos ortopédicos serão realizadas as adaptações em 
cadeira de rodas para oferecer postura, conforto, segurança e eficiência aos usuários. 
Levando em consideração que: 
• O ângulo de 90º entre o encosto e o assento da cadeira favorece a condição de alinhamento 
postural na posição sentada em pessoas sem deficiência. Na Kinder dificilmente utilizamos o encosto 
em 90º, pois dificulta o controle de cabeça e do tronco das crianças; optamos por utilizar uma 
angulação maior do que 90º, visto que as crianças não apresentam o recrutamento muscular 
necessário para o controle postural. Ou utilizamos o “tilt”, angulação em bloco entre o encosto e 
assento – angulação total da cadeira. 
• O alinhamento postural sempre precisa ser considerado. Quando pensamos em um mobiliário, o 
mobiliário ideal precisa contemplar os critérios de segurança, estabilidade/conforto e alinhamento 
postural. Para as crianças que não apresentam um bom controle da postura sentada, há a necessidade 
de adaptar o assento e encosto com apoio de cabeça, apoios laterais de tronco, abdutor, recortes em 
espuma, cintos e faixas de posicionamento, bem como o apoio para os pés.  
• Para minimizar o desconforto pelo tempo de permanência na posição sentada, levando em 
consideração os critérios citados acima, poderíamos pensar na angulação entre o encosto e assento, 
no uso de espumas para a forração da cadeira, em apoios laterais de tronco e apoio de cabeça. Vale 
lembrar também da importância do apoio adequado dos pés. 
• O assento precisa oferecer conforto e firmeza, facilitando os ajustes posturais da criança. Para 
tanto, a espuma deve ser de densidade 33 a 45, de acordo com a avaliação da terapia ocupacional e 
peso/tamanho da criança. Normalmente solicitamos espumas de densidade 45. 
• As principais dificuldades devido à gravidade do quadro motor das crianças são quanto ao 
posicionamento adequado da cabeça e tronco, visando favorecer a interação social, a acessibilidade 
visual e a liberação dos membros superiores para desenvolver as atividades de pintura, desenho, 
escrita e exploração dos brinquedos. O posicionamento adequado na postura sentada facilita o 
processo de aprendizagem em sala de aula. A inclinação da mesa de atividades ou um plano inclinado 
também é indicado para algumas crianças, visando favorecer a acessibilidade visual e o uso funcional 
dos membros superiores. 
 
 
  

 

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



 
 
 
 
 

Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram à proposição, evidenciando os benefícios 
econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, 
bem como os resultados e o impacto social que se pretende alcançar com a realização do 
projeto. 

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 aquisição das cadeiras de rodas adaptadas para 
alunos em situação de vulnerabilidade social da escola, proporcionando melhor adequação postural e 
consequente aproveitamento escolar. 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: aquisição das cadeiras de rodas 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
Descrever em que local as atividades serão realizadas, se em espaços públicos como praças, postos 
de saúde ou outros próprios municipais, ou em CAR, na sede da proponente ou em campo. 
Escola de Educação Especial Bárbara Sybille Fischinger 

 

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: 

Aquisição de 10 cadeiras de 
rodas adaptadas 

10 cadeiras Fotos da entrega das cadeiras 

 

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 

Mês 01 Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 07 Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1 Aquisição de 
10 cadeiras 
de rodas 
adaptadas 

COMPRA ENTRE
GA 

ENTRE
GA 

ENTRE
GA 

- - - - - - - - 

2              

3              

...              



 
 
 

 

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 

Aquisição de 10 
cadeiras de rodas 

Entrega de 10 
cadeiras de rodas 

Fotos da entrega Até 180 dias após a assinatura 
do TF 

    

    

...    

 
 

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

8.1 – RECEITAS 

 
Receitas Valor 

(1. Repasse do Município) (R$ ) 

...  

TOTAL: R$ 107.800,00 R$ 107.800,00(Cento e sete mil 
e oitocentos reais) 

 

8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

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

(R$) 
(...) 

Subtotal: 

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

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

4. Material permanente - (Aquisição de 
10 cadeiras de 

rodas 
adaptadas) 

(...) 
Subtotal: R$ 
107.800,00 

... 
Outros (descrever) 

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

TOTAL: R$ 
107.800,00 

R$ 107.800,00 
( Cento e 
Sete Mil e 

Oitocentos 
Reais) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  COMPRA  ENTREGA   ENTREGA  ENTREGA   

... 
Outros (descrever) 

      

 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre, 08 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
___________________________________________________ 
                          Maria Isabel Jaekel da Silva 
Presidente – Kinder Centro de Integração da Criança Especial 


