
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   421    

 
       

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 à Instituição de Educação Infantil Colorindo Meu Dia - CNPJ nº 02.971.048/0001-72, possui 

convênio com a prefeitura, para que sejam aplicados no custeio de suas atividades e investimento na estrutura, com 

objetivo de continuar proporcionando um atendimento de qualidade ás crianças atendidas.  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL 

 Valor acrescentado: 

 

 150.000,00 
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:      150.000,00 
 

 
 

 



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: 

150.000,00 

 

 

 

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:  Repasse à Instituição de Educação Infantil Colorindo Meu Dia  para que sejam aplica-

dos no custeio de suas atividades e investimento na estrutura, com objetivo de continuar proporcionando um 

atendimento de qualidade ás crianças atendidas.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

TANISE SABINO 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 
 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR (se for o caso) 
 
1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores 

1.2 – Vereador: Psicóloga Tanise Sabino 

1.3 – Número: 01 

1.4 – Ano: 2022 

1.5 – Valor: 

1.6 – Objeto:  

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 
Razão Social: Instituição de 
Educação Infantil Colorindo Meu Dia 

CNPJ: 02.971.048/0001-72 

Endereço: José Luis Martins Costa 
1001 

E-mail: 
diretoria_colorindomeudia@outlook.com 

Site: 

Cidade: Porto Alegre UF:RS CEP: 91250-394 DDD/Telefone: 

Conta Corrente1: 06063049-22 Banco: Banrisul Agência: 0847 

Nome do Representante Legal: Carlos Alexandre dos Santos Vieira 

Identidade/Órgão Expedidor: 
3069516619 

CPF: 80371027004 DDD/Telefone: 
51 993173498 

Endereço: Antonio Pedro Baldasso 
87 

E-mail: cdossantosvieira@gmail.com 

 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

A Instituição de Educação Infantil Colorindo Meu Dia é uma OSC (Organização da 
Sociedade Civil) que foi fundada em 17 de agosto de 1997, quando um grupo de mães, 
inconformadas com a falta de vagas para seus filhos nas creches locais, se reuniram e 
deram os primeiros passos para tornar realidade a construção de mais uma creche, na 
região.  
A I.E.I Colorindo Meu Dia está inserida no bairro Mário Quintana e atualmente  atende 100 
crianças de 1 a 6 anos de idade, na região leste de Porto Alegre. A área de abrangência 
territorial compreende as comunidades dos loteamentos Wenceslau Fontoura, Timbaúva I,II 
e III, Recanto do Sábia, Batista Flores e Rubem Berta.Trata-se de uma região onde ainda se 
encontra um grande déficit de Instituições de Educação Infantil diante da grande demanda 
de crianças na comunidade. Parte-se do conceito que a comunidade caracteriza-se pelas 
condições dos grupos de indivíduos, ou seja, pessoas que estão em processo de exclusão 
social, principalmente por fatores socioeconômicos. Além disso, constatamos que se 
configura um território com muita hostilidade com disputas locais pelo domínio do tráfico de 
drogas e precário acesso aos serviços públicos com predomínio de situações de risco e 
vulnerabilidades que acentuam a desproteção social da população mais vulnerável como as 
crianças que contam com nosso espaço para um desenvolvimento mais sadio e seguro. A 
gestão é exercida pelo dirigente da Mantenedora em parceria com a Coordenadora 
Pedagógica da Instituição de forma democrática, garantindo a participação de todos nas 
decisões e encaminhamentos. A Instituição é sensível às demandas e anseios da 
comunidade e organiza modos de participação para que cada grupo possa expressar suas 
ideias e necessidades, sendo um espaço de construção coletiva e de vivências de cidadania. 
A Instituição conta com um quadro  de 20 funcionários com a seguinte organização: direção, 
coordenação pedagógica, professores, auxiliar administrativo, equipe de serviços gerais, 
auxiliar de manutenção, nutricionista, cozinheira e auxiliares de cozinha. 
O espaço físico da Instituição é de alvenaria, em suas dependências contamos com   
biblioteca, refeitório,  salas de aula, sala da direção,  sala de coordenação pedagógica,  
banheiros,  vestiário para funcionários,  dispensa, cozinha e outros. 

                                                   
1 



 
 
 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

     Repasse de recursos financeiros destinados à revitalização de nosso espaço interno e 
externo, bem como aquisição de mobiliários, sendo eles mesas e cadeiras para o refeitório e 
armários para as salas de aulas. O repasse de recursos financeiros também será destinado 
a compra de brinquedos e materiais pedagógicos, colchonetes, tatames, Projetor de Imagem 
Data Show, aquisição de argamassas e tintas para a pintura completa do nosso espaço, 
contando também com pequenos reparos de manutenção. Tais aquisições tem como 
finalidade a promoção de bem estar para nossos alunos e funcionários, tornando o ambiente 
mais acolhedor, confortável, lúdico e funcional. 

a) Início: 30 dias  
b) Término: 120 dias 

    Sendo o nosso objetivo sempre proporcionar o melhor espaço para a criança, a qual ela 
possa se desenvolver junto com a comunidade escolar em atividades como brincadeiras, 
exposições e socialização, este projeto é uma oportunidade para que tais ações sejam ainda 
mais desenvolvidas, através da revitalização de infraestrutura da Instituição e aquisições de 
novos objetos, já que brincar com brinquedos/materiais pedagógicos adequados torna-se 
uma atividade lúdica e educativa a qual proporciona desenvolvimento no âmbito da 
convivência.  
     Estar também em um ambiente que propicia o conforto está ligado ao progresso diário 
nas atividades da criança, dessa forma os colchonetes e tatames em EVA utilizados na 
rotina contemplam esses momentos essenciais para o desenvolvimento mental e físico dos 
pequenos.  
    Habilidades de formação intelectual através do conhecimento da linguagem audiovisual, 
proporcionada pelo Projetor de Imagem Data Show, é um elemento essencial para que a 
interpretação e a criatividade das crianças e professores sejam construídas e aprimoradas, 
além de facilitar na realização de apresentações, transmissão de eventos em datas 
comemorativas e formação de professores. 
     O ambiente revitalizado e com as devidas manutenções, tais como pintura, substituição 
de portas, impermeabilização das paredes, reparos no telhado,  na rede hidráulica e elétrica 
entre outros, também está ligado diretamente em propiciar um ambiente agradável e seguro 
para as crianças e funcionários.   Dessa forma, a verba captada nos auxiliará no que diz 
respeito aos benefícios propostos às crianças da Instituição. 

    Na atual condição, os mobiliários solicitados, como cadeiras, mesas, armários, 
brinquedos/materiais pedagógicos, colchonetes e tatames em EVA, já estão gastos ou 
danificados, necessitando de uma nova aquisição para que nossas atividades continuem 
sendo desenvolvidas da melhor forma. A pintura da área interna e externa e também alguns 
reparos são necessárias em razão da manutenção do prédio. E no momento ainda não 
possuímos Projetor de Imagem Data Show. 

Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
● Compra de brinquedos e materiais pedagógicos; 
● Compra de novos mobiliários para refeitório e salas de aula; 
● Compra de Projetor de Imagem Data Show; 
● Compra de novos colchonetes e tatames em EVA; 
● Manutenção como substituição de portas, reparo, no telhado, na rede  hidráulica e 

elétrica, impermeabilização e acabamentos nas paredes e realização de pinturas. 
 

     O objeto da parceria será realizado na própria Instituição, em salas de aula, refeitório, 
pátio e onde houver necessidade de reparo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 
Metas a serem atingidas: Definição dos parâmetros 

a serem utilizados para 
aferição do cumprimento 
das metas 

Meios de verificação: 

Compra de novos 
brinquedos e materiais  
pedagógicos  

Realização de atividades que 
estimulem a imaginação, 
interação e criatividade.  

Fotos e relatório. 

Compra de novos mobiliários 
para refeitório e salas de 
aula 

Melhorar e modernizar os 
ambientes 

Fotos (Antes e depois). 

Compra de Projetor de 
Imagem Data Show 

Utilização para 
apresentações e estímulo da 
linguagem audiovisual.  

Fotos e relatório.  

Compra de novos 
colchonetes e tatames em 
EVA 

Melhor conforto na hora do 
descanso. 

Fotos (Antes e depois). 

Manutenção como 
substituição de portas, 
reparo na rede hidráulica e 
elétrica, reparo no telhado, 
impermeabilização e 
acabamentos nas paredes e 
realização de pinturas. 

Ambiente revitalizado e 
seguro 

Fotos (Antes, durante e depois). 

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Ativ
. 

Descrição 
da atividade 

Mê
s 
01 

M
ê
s 
0
2 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

1 Compra de 
novos 
brinquedos 
e materiais 
pedagógico
s  

 
 
X 

           

2 Compra de 
novos 
mobiliários 
para 
refeitório e 
salas de 
aula 
 

   
 
 
X 

         

3 Compra de 
Projetor de 
Imagem 
Data Show 

 
 
X 

           

4 Compra de 
novos 
colchonete
s e tatames 
em EVA 

  
X 

          

5 Manutençã
o como 

    
 

 
 

       



substituiçã
o de 
portas, 
reparo na 
rede 
hidráulica e 
elétrica, 
reparo no 
telhado,imp
ermeabiliza
ção e  
acabament
os nas 
paredes e 
realização 
de 
pinturas. 

 
X 

 
X 

 
 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem 

atingidas 
Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Brinquedos/mat
eriais 

Compra de novos 
brinquedos e 
materiais 
pedagógicos  

Realização de atividades 
que estimulem a 
imaginação, interação e 
criatividade.  

30 dias 

Mobiliários  Compra de novos 
mobiliários para 
refeitório e salas 
de aula 
 

Melhorar e modernizar os 
ambientes 

90 dias 

Projetor de 
Imagem Data 
Show 

Compra de 
Projetor de 
Imagem Data 
Show 

Utilização para 
apresentações e estímulo 
da linguagem audiovisual.  

30 dias 

Colchonetes/ 
Tatames em 
EVA 

Compra de novos 
colchonetes e 
tatames EVA 

Melhor conforto na hora do 
descanso. 

60 dias 

Manutenção Manutenção como 
substituição de 
portas, reparo no 
telhado, reparo 
rede hidráulica e 
elétrica, 
impermeabilizaçã
o,  acabamentos 
nas paredes e 
realização de 
pinturas. 
 

Ambiente seguro e 
revitalizado 

90 dias a 120 dias 

 
 

 
 
 



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$ (...) 

 
 
 
 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal   

2. Custeio - Mão de obra  
Subtotal: 22.300,00 

3. Custeio - Argamassas; 
- Cimento; 

- Areia 
-Telhas 
- Calhas 

-Manta Asfáltica para telhado 
- Portas 
- Fiação 
- Tubos 
- Tintas 

- Material pedagógico  
-Brinquedos pedagógicos 

 
Subtotal: 70.700,00 

4. Investimento - Mobiliários: Armários, 
mesas e cadeiras 

-Data Show 

 
Subtotal: 43.000,00 

5. Consumo - Colchonetes 
- Tatames em EVA 

Subtotal: 14.000,000 

Outros (descrever)   

TOTAL:  R$ 150.000,00 

 
 

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. Custeio    11.150,00 11.150,00  

3. Custeio 32.000,00   19.250,00 19.250,00  

4. 
Investimento 

3.500,00 9.500,00 30.200,00    

5. Consumo  
Outros 
(descrever) 

 14.000,00     

Especificação Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1. Pagamento 
de pessoal 

      

2. Serviços 
de terceiros 

      

 




