
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 402       

 
       

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: Repasse de recursos financeiros para a compra de equipamentos para a cozinha, material de manutenção, 

serviços de pedreiro e bancos para o pátio do Centro Infanto-Juvenil Monteiro Lobato, mantido pela Associação Muri-

aldinas de São José no bairro Restinga 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 19.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados)  

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 16.000 
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: 

      

 Total:      35.000 
 

 



 

 

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: 

35.000 

 

 

 

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 pretende qualificar o serviço de acolhimento já desenvolvido no 

Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato, no bairro Restinga, um dos mais pobres de Porto Alegre. Com os 

recursos, amplia-se a capacidade da instituição de desenvolver atividades sociais  e de técnica domésticas 

junto aos jovens atendidos, além de melhorar os ambientes de recreação. O valor destinado na emenda está 

um pouco acima do plano de trabalho, porque considera as possíveis variações de preço em materiais de 

construção e mão de obra.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

ROBERTO ROBAINA 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 
 
 
1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR  
 

1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 

1.2 – Vereador: Roberto Robaina 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2022 

1.5 – Valor:  R$ 30.000,00 

1.6 – Objeto: Equipamentos para a Cozinha, Material de Manutenção, serviço de 
pedreiro e Bancos para Pátio Externo.  

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 
 

Razão Social: 
ASSOCIAÇÃO 
MURIALDINAS DE SÃO 
JOSÉ – Centro Infanto 
Juvenil Monteiro 
Lobato  
 

CNPJ: 
88.656.988/0010-83 

Endereço: Rua Dr. 
Carlos N. Hofmeister, 
962 
 

E-mail: 
cijmonteirol@gmail.com 

Site: 
www.cijmonteirolobato.org.br 

Cidade: 
Porto Alegre  
 

UF: 
RS 

CEP: 91790-020 DDD/Telefone: 
51 3250 1154 

Conta Corrente1:  
06.039269.0-6 
 

Banco: BANRISUL Agência: 0797 

Nome do Representante Legal: ANA SIMONI DAROS DEÕN  
 

Identidade/Órgão 
Expedidor: 
SSP 6050178869 

CPF: 
899.026.290-91 

DDD/Telefone: 
51 985858254 
 

Endereço:  
Acesso V, n. 08 – Restinga 
– Porto Alegre 
 

E-mail: 
diretora.monteirolobato@gmail.com 

 
 
 

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

mailto:diretora.monteirolobato@gmail.com


3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 1979 
 

3.2 – Foco de atuação: Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e Trabalho Educativo SCFV – 
adolescentes de 15 a 17 anos  
 

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto 
deste Plano de Trabalho: 
 
A ASSOCIAÇÃO MURIALDINAS DE SÃO JOSÉ – CENTRO INFANTO JUVENIL MONTEIRO 

LOBATO iniciou suas atividades junto à Comunidade da Restinga no ano 1979. Desde 

sua origem o público principal atendido na instituição é crianças, adolescentes e 

jovens em situação de risco pessoal e/ou social, bem como o apoio e a orientação às 

suas famílias. Dialogando com as necessidades da comunidade, a instituição, ainda 

nos anos 80, passou a atender meninas a partir dos 12 anos de idade, 

sistematicamente, no turno inverso ao da escola, com o objetivo de promoção 

integral, desenvolvimento de potencialidades, visando criar um ambiente de amizade, 

de mútuo convívio que aos poucos fosse incidindo nas famílias e na comunidade. 

 Ao longo dos anos a instituição foi tendo reconhecimento e legitimidade no 

município pelo trabalho que desenvolvia, assim foi possível estabelecer outras 

parcerias e ampliar a oferta de cursos, serviços e atividades diversificadas. Com a FASC 

(Fundação de Assistência Social e Cidadania) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre,  

o CIJ Monteiro Lobato mantém convênio/parceria desde 1996 para o SCFV (06 a 14 

anos), quando foi realizado um Reordenamento Institucional e um amplo 

planejamento do ano de forma participativa, adequando a metodologia de trabalho e 

a infra-estrutura com a legislação, assim o trabalho foi ampliado, aumentando o 

número de atendimento e a oferta de serviços, sendo que a partir de 1999 também 

firmou convênio para o Trabalho Educativo (15 a 17 anos), iniciando com uma 

primeira turma de corte e costura que mais adiante passou a ser de informática e 

depois outra turma de Confeitaria/Padaria. Em 2011 firmou convênio para atender 

também dentro da Vila Bita mais 40 crianças e adolescentes no SCFV (06 a 14 anos) e 

em 2017 assumiu também em parceria com a FASC o SCFV (06 a 14 anos) no CRAS 

Ampliado Restinga. 

 Atualmente o CIJ Monteiro Lobato atende crianças e adolescentes em três 

espaços distintos, na sede da instituição (165 educandos), na Vila Bita (45 educandos) 

e no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) (60 educandos); conta hoje 

com uma equipe de 29 trabalhadores e trabalhadoras envolvendo direção, 

coordenações dos serviços, educadoras (es) sociais, higienização, cozinheiras, 

administrativo e oficineiros culturais e esportivos.  



 O espaço físico onde se desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos é adequado para as atividades, conta com salas, banheiros, cozinha, 

escritórios, refeitório, laboratório de informática, padaria, pátio e pracinha para 

recreação e canteiros de flores. O prédio da sede é cedido pelo governo municipal e 

na Vila Bita pela Igreja Católica, no CRAS Ampliado as atividades funcionam no prédio 

do equipamento.   

 A instituição tem a força de uma história construída junto com a comunidade 

da Restinga. Também faz parte de uma rede na comunidade e município, sendo 

membro ativo no Fórum de Entidades, nos fóruns temáticos, na rede de atendimento 

à criança e adolescente, na CORAS, Conselhos Comunitários, Conferências entre 

outros movimentos que contribuem na construção de uma sociedade justa. 

 Nestes 43 anos de trabalho, é possível afirmar que a instituição é reconhecida 

pela comunidade, sendo sempre citada e procurada pelos ex-educandos e lideranças 

comunitárias, um referencial na garantia dos direitos das crianças e adolescentes da 

comunidade da Restinga, contribuindo significativamente no desenvolvimento 

integral dos educandos e consequentemente de suas famílias e comunidade.  

 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 
 
25 trabalhadores pela CLT (educadores sociais, cozinheiras, auxiliar de limpeza, 
assistente administrativo, coordenação de projetos) 
04 oficineiros (MEI) – Dança, esporte e recreação, Capoeira 
04 voluntários  
 

 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
- Compra de um forno micro-ondas e um fogão industrial para a cozinha da sede e 
um fogão para a cozinha do Núcleo Murialdo 

- Compra de bancos e material para manutenção (tintas, cimento, areia, tijolos, 
madeira) para revitalização do espaço recreativo das crianças e adolescentes.   
- Serviço de terceiros para a manutenção e reforma do pátio de recreação 
 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: Imediatamente após o recebimento do recurso  
b) Término: dentro dos 03 meses previstos pela parceria  

4.3 – Justificativa: 
 

O CIJ Monteiro Lobato, localizado no Bairro Restinga, distante do centro da 
cidade 28 km, atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, na idade de 
06 a 17 anos, no turno inverso ao da Escola, oferecendo alimentação, atividades 
culturais, esportivas, recreativas, pedagógicas e de formação humana e cidadã, além 
da preparação para o mundo do trabalho oferecida aos adolescentes acima de 15 



anos através da Padaria/Confeitaria e Informática.  
 Os produtos solicitados neste projeto serão utilizados para a qualificação 

deste Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As crianças e 
adolescentes que frequentam as atividades recebem duas refeições diárias, o que é 
muito apreciado por todos e a cada dia se torna mais necessário, para alguns é um 
único alimento do dia. É de primordial importância que os fogões funcionem 
adequadamente. Pretendemos adquirir dois fogões industriais, substituindo os que 
temos hoje na cozinha da sede (que atende 165 crianças e adolescentes) e o outro 
menor para a cozinha do Núcleo Murialdo (que atende 45 crianças). Os fogões que 
temos atualmente são muito antigos e já passaram por várias manutenções, mas há 
dificuldade de encontrar peças e o ideal é substituir, para assim agilizar o trabalho e 
oferecer qualidade e segurança para as pessoas que atuam no setor. 

Outra demanda é a de colocação de bancos coloridos de madeira plástica no 
pátio externo e pintar o piso e os brinquedos, revitalizar e criar a arte do grafite nos 
muros junto com os educandos, arrumar a calçada e o jardim para oportunizar o 
diálogo, a convivência e assim o estreitamento de vínculos saudáveis entre os 
educandos e também com os educadores. Em tempos de individualismo é preciso 
criar espaços agradáveis e colaborar na construção da Cultura do Encontro. 

 

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 serviço almeja alcançar por meio do trabalho desenvolvido, a prevenção da 
ocorrência de riscos sociais, de seu agravamento ou reincidência, a garantia dos 
direitos socioassistencias, a fim de que haja uma redução da ocorrência de situações 
de vulnerabilidades a que são expostas as crianças, adolescentes e suas famílias, 
melhorando significativamente a qualidade de vida.     
 
 

4.5 –Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 
As atividades têm como um dos seus objetivos, oportunizar desenvolvimento integral 
das crianças, adolescentes e jovens, estimulando a participação em atividades 
artísticas, culturais, culinárias esportivas e de lazer, fortalecer o pertencimento e 
identidade das crianças, adolescentes e jovens com suas famílias e comunidade. 
Atividades tem com perspectiva fortalecer vínculos familiares e comunitários, 
aproximar o Serviço de Convivência das famílias e do território e assegurar a garantia 
de direitos e proteção das crianças, adolescentes, jovens e respectivos núcleos 
familiares, atividades que incentivem o desenvolvimento de habilidades sociais, 
autonomia, protagonismo e a qualidade de vida. 
As atividades acontecem de segunda-feira à sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde.  
 

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
 
Os equipamentos previstos e o material de consumo serão utilizados no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido na sede do CIJ Monteiro 



Lobato (Rua Dr. Carlos Niederauer Hofmeister, 962 – Restinga) e no Núcleo Murialdo 
(Rua C, n. 60 – Vila Bita - Restinga) 
 

 
 
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS 
 

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

Meios de verificação: 

Cozinha com equipamento 
de qualidade: 

a) Instalação de um 
fogão novo na 
cozinha da sede e 
do Núcleo 
Murialdo  

b) Instalação de um 
forno micro-ondas 
na cozinha da sede 
 

 
a) Preparo e 

cozimento de 
alimentos com 
qualidade e 
agilidade 

b) Preparo de pães, 
bolos, pizza etc 
para lanches das 
crianças e 
adolescentes  

 

 Planejar, coordenar, 
executar e controlar as 
atividades relativas a 
práticas alimentares e 
nutricionais da 
Instituição; 

 Registros fotográficos 
 Listas de presenças  
 Nota fiscal de compra 
 

Revitalização do espaço de 
recreação e convivência ao 
ar livre: 
 
a) Colocação de bancos no 
pátio  
 

c) Reforma e 
manutenção do 
piso e muro, 
preparo para a 
pintura  

 
d) Pintura dos 

brinquedos e piso  
 

e) Contratação de 
serviços de 
terceiros  

a) Promover a 
espaços de 
referência para 
convívio grupal e 
social e o 
desenvolvimento 
de relações de 
afetividade, 
solidariedade e 
respeito mútuo 

b) Proporcionar 
ações/atividades 
que garantam a 
integração entre as 
crianças, 
adolescentes e 
jovens   

 Planejar, coordenar, 
executar e controlar as 
atividades de reformas, 
pinturas e compra de 
bancos da 
Instituição; 

 Registros fotográficos 
 Listas de  
 Presenças;  
 Frequência e 

participação das 
crianças, adolescentes e 
jovens nas atividades da 
instituição  

 Nota fiscal de compra e 
Nota do prestador de 
serviço  

 

 
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 Realização 
dos 
orçamento
s  

X            

2 Aquisição e 
instalação 
dos 
equipame
ntos  

 X           

3.  Pinturas e 
revitalizaçã
o do pátio 
externo  

 X X          

4.  Prestação 
de Contas  

  X          

5.  Utilização 
dos 
equipame
ntos e do 
espaço  

  X X X X X X X X X X 

 
 
7 – QUADRO RESUMO 
 

Atividades Metas a serem atingidas Parâmetros de 
verificação quanto ao 
cumprimento da meta 

Prazo de 
atingimento 
da meta 

 Dinâmicas de 
grupos valorizando 
a diversidade 

 Encontros e 
momentos 
celebrativos 

 Oficinas 
 Rodas de conversa 

como forma de 
avaliação. 

 Capacitações com 
equipe de trabalho 

 Refeições de rotina 
e festivas  

 Promover ações 
semanais que 
proporcionem 
fortalecimentos 
de vínculos com 
crianças, 
adolescentes e 
famílias, assim 
como para 
enfrentar 
questões 
cotidianas. 

 Fomentar as 
relações das 
crianças, 
adolescentes e 
famílias 

 Registros 
fotográficos e 
vídeos com 
publicação nas 
redes sociais da 
instituição  

 Utilização de 
formulário de 
satisfação e 
avaliação dos 
usuários, 
participantes e 
envolvidos. 

 Documento de 
aferição 

 

03 meses 



atendidas com a 
instituição e 
comunidade afim 
de fortalecer sua 
integração. 

 Vincular famílias 
aos serviços a fim 
de compreender 
na sua 
importância do 
seu papel 
protetivo e 
cuidador para 
com seus filhos e 
filhas; 

 Qualidade e 
agilidade na 
alimentação 
oferecida aos 
usuários.  

    

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

Receitas Valor 

Repasse da Prefeitura – FASC  30.000,00 

...  

TOTAL: R$ 30.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal   
 

2. Serviços de terceiros - Pedreiro e ajudante para 
a manutenção e reforma 
do pátio   

 R$ 3.200,00 
 

 
Subtotal: R$ 3.200,00 

 

3. Material de consumo - Cimento, areia, massa 
corrida, tijolos, madeira, 
pregos   
 

 R$ 3.700,00  
 

 
 



 
- Tinta esmalte e para 
piso, pinceis, rolo e 
material para pintura  
 
 
- Tinta spray e material 
para Grafitte no muro 

 

 

 R$ 2.200,00 
 
 
 
 

 R$ 2.400,00 
 

 
 

Subtotal:  R$ 8.300,00 
  

4. Material permanente - 01 Fogão Industrial 08 
bocas com 02 fornos 
 
- 01 Fogão Industrial 04 
bocas com um forno  
 
- 01 Forno Micro-ondas  
 
- 07 bancos coloridos 
madeira plástica  

 R$ 7.200,00 
 
 

 R$ 4.300,00 
 
 

 R$ 700,00 
 

 R$ 6.300,00 
 

 
 

Subtotal: R$ 18.500,00 
 

 
TOTAL: 

 
R$ 30.000,00 

 

 
 
 
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 

  3.200,00    

3. Material de 
consumo 

 8.300,00     

4. Material 
permanente 

 18.500,00     

       

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 

      

 
TOTAL: 

R$ 
30.000,00 

 
 
 
 
 
Porto Alegre, 11 de novembro de 2022 
 
Ana Simoni Daros Deõn 
DIRETORA  
CENTRO INFANTO JUVENIL MONTEIRO LOBATO  


