
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 434       

 
       

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.: 

6000.6004.12.0365.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4299 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITÁRIOS - 06 A 18ANOS - FMAS 

 

 

Descrição: Repasse para a manutenção da quadra de esportes da FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA BRASIL CNPJ 

46.250.411/0018-84. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  OutrasDespesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 40.000 
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:      40.000 
 

 



 

 

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: 

40.000 

 

 

 

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:  Repasse para a manutenção da quadra de esportes da FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA 

BRASIL CNPJ 46.250.411/0018-84. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO 

 
 

 



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: Mauro Roberto Pinheiro 
1.3 – Número: 
1.4 – Ano: 2022 
1.5 – Valor: R$ 40.000,00 
1.6 – Objeto: Reforma da Quadra de Esportes 

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO 
BRASIL 

CNPJ: 46.250.411/0018-84 

Endereço: Rua José Luiz Perez Garcia, 17 – 
Farrapos 

E-
mail:administrativo@
fealegria.org.br 

Site:https://www.feal
egria.org.br/farrapos/ 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90.250-470 DDD/Telefone: 51 
3362-1200 

Conta Corrente1: 1078-1 Banco: 104 – CEF Agência: 0444 
Nome do Representante Legal: Vicente Palotti Zorzo 
Identidade/Órgão Expedidor: 8028935859-
SSP/RS 

CPF: 587.996.564-34 DDD/Telefone: 51 
99582-2424 

Endereço: Rua José Luiz Perez Garcia, 05 – 
Farrapos/Porto Alegre/RS 

E-mail: Vicente.zorzo@fealegria.org.br 

 
 
3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 2005  
3.2 – Foco de atuação: assistência social 
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma Organização da Sociedade Civil 
que está presente em 14 estados brasileiros e desenvolve ações socioeducativas e 
comunitárias, através de processos educativos integrais e iniciativas de promoção social. Sua 
missão é impulsionar, a partir das comunidades nas quais trabalha, de forma colaborativa, 
processos educativos integrais, comprometendo-se com a transformação das pessoas para 
desenvolver sistemas sociais justos e democráticos. Já a visão, é Ser uma referência em 
Educação Popular, inclusiva e de qualidade, trabalhando nas fronteiras de maior exclusão 
social e incidindo em políticas públicas para construção de sociedades equitativas, solidárias, 
participativas, livres de violência e que respeitam a diversidade.  
Atua em Porto Alegre desde 2005, por meio da oferta de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e de Serviço de Abordagem Social, ambos para a 
comunidade residente nos bairros Vila Farrapos, Humaitá, Navegantes e nas Ilhas do 
Arquipélago, regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade social da capital gaúcha. O público 
beneficiado diretamente são 121 crianças e adolescentes de 88 famílias que são 
acompanhadas pelo SCFV, abrangendo 398 familiares. São 107 crianças (06 a 15 anos) e 14 
adolescentes (15 a 18 anos incompletos). Das crianças e adolescentes atendidas, 74% são 
consideradas como perfil prioritário pela tipificação da Assistência Social, sendo as principais 
vulnerabilidades: a) trabalho infantil e mendicância; b) abuso e/ou exploração sexual; c) 
defasagem escolar superior a 2 anos: observa-se que na sua maioria eles apresentam 
dificuldade na leitura, reconhecimento das letras e na escrita, alguns não estão alfabetizados 
como avaliam as escolas; d) vivência de violência e/ou negligência.  

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



3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 34 
 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
O objeto do projeto é reforma da quadra de esportes. O objetivo principal é aprimorar as ações 
pedagógicas focadas no fortalecimento das relações coletivas, no desenvolvimento integral 
das crianças e adolescentes, através da prática do esporte.  
4.2 – Período de execução: 
a) Início: 2023 
b) Término: 2023 
4.3 – Justificativa: 
É consenso que o esporte promove inúmeros benefícios para as crianças e adolescentes. 
Este projeto busca intensificar as atividades voltadas ao desenvolvimento motor e cognitivo, a 
convivência com outras pessoas e o estímulo à consciência social. O esporte, também, ajuda 
no tratamento de problemas como déficit de atenção e reduz as chances do desenvolvimento 
de quadros de ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade do sono e controlar 
posturas agressivas. Assim, a reforma da quadra poliesportiva favorecerá a desenvolvimento 
da concentração, do controle das emoções, da coordenação motora, da convivência coletiva, 
da elaboração de estratégias de grupo e resolução de conflitos. Este projeto, também, 
proporcionará o aumento da participação nas atividades esportivas, a concentração na 
execução das atividades propostas nas demais oficinas. Por fim, reduzirá as incidências de 
situações de conflitos e desentendimentos que ocorrem, pela dificuldade da escuta e do 
respeito ao outro.  
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:  
Os nossos atendidos são oriundos de comunidades desprovidas de espaços esportivos 
seguros e acessíveis. Todos os espaços esportivos existentes no bairro ou são abertos e, por 
isso, não oferecem segurança ou são particulares é cobram o acesso, o que impossibilita o 
acesso dos nossos atendidos, pois suas famílias não dispõem do recurso. O projeto propõe 
reformar o telhado e o piso da quadra poliesportiva, a troca das redes de proteção e a troca 
da iluminação, colocação dos postes para a rede de vôlei e aquisição de material esportivo 
para oferecer um ambiente mais seguro, bem iluminado e gratuito, além do material 
necessário para a prática de esportes diversos, em especial o vôlei que é um desejo das 
próprias crianças e adolescentes. 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: a execução do projeto ocorrerá 
mediante a contratação de pessoa jurídica legalmente habilitada para a realização de cada 
serviço planejado neste plano de trabalho e a aquisição dos materiais esportivos será 
realizada no comércio local mediante pesquisa de preços. 
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
O projeto será executado na quadra de esporte do ginásio da instituição no mesmo endereço 
acima citado. O imóvel é de propriedade da Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, o qual é 
cedido à instituição por comodato.  

 
 
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 
 

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

Meios de verificação: 

Manutenção do telhado e 
piso da quadra, troca da 
iluminação e redes de 
proteção da quadra de 
esportes para garantir maior 

-Maior utilização da 
quadra durante as 
atividades 
-Aumento da participação 
das crianças nas 
atividades esportivas 

-Fotos antes e depois 
-Relatório técnico 
-Relatos dos atendidos 
-Instrumento de aferição 



segurança e condições de 
uso às crianças 

 

Aquisição e colocação de 2 
postes para rede de vôlei e 
aquisição de material de 
esportes (rede de vôlei, 
bolas, carinho) 

-Inclusão da prática de 
vôlei no planejamento 
semanal  
 

-Fotos antes e depois 
-Relatório técnico 
-Relatos dos atendidos 
-Instrumento de aferição 

 
 
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

Ati
v. 

Descrição da 
atividade 

Mês 01 Mês 02 M
ês 
03 

M
ês 
04 

M
ês 
05 

M
ês 
06 

M
ês 
07 

M
ês 
08 

M
ês 
09 

M
ês 
10 

M
ês 
11 

M
ês 
12 

1 Conserto do 
telhado 

Contratação 
da empresa 

Execução 
do serviço 

          

2 Manutenção 
do piso 

Contratação 
da empresa 

Execução 
do serviço 

          

3 Troca da 
iluminação  

Contratação 
da empresa 

Execução 
do serviço 

          

4 Troca das 
redes de 
proteção 

Execução do 
serviço 

           

5  Colocação 
dos postes 
para a rede 
de vôlei 

Aquisição e 
colocação 
dos dois 
postes 

           

6 Aquisição de 
material de 
esportes 
(bolas, 
carinho para 
transporte 
de bolas, 
rede) 

Aquisição de 
10 bolas, 1 
carinho para 
transporte de 
bolas e 1 
rede de volêi 

           

 
 
 
7 – QUADRO RESUMO 
 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

Manutenção 
do telhado e 
piso da 
quadra, troca 
da iluminação 
e redes de 
proteção da 
quadra de 
esportes para 
garantir maior 
segurança e 
condições de 
uso às 
crianças 

-Maior 
utilização da 
quadra durante 
as atividades 
-Aumento da 
participação das 
crianças nas 
atividades 
esportivas 
 

-Fotos antes e depois 
-Relatório técnico 
-Relatos dos atendidos 
-Instrumento de aferição 

Mês 

Aquisição e 
colocação de 

-Inclusão da 
prática de vôlei 

-Fotos antes e depois 
-Relatório técnico 

Mês 



2 postes para 
rede de vôlei e 
aquisição de 
material de 
esportes (rede 
de vôlei, 
bolas, carinho) 

no 
planejamento 
semanal  
 

-Relatos dos atendidos 
-Instrumento de aferição 

    
...    

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

Receitas Valor 
Emenda parlamentar – Câmara de 
Vereadores 

R$  40.000,00 

...  
TOTAL: R$ 40.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 
1. Pagamento de pessoal  (R$) 

(...) 
Subtotal: 

2. Serviços de terceiros Manutenção do telhado e do 
piso da quadra, troca da 
iluminação, troca das redes 
de proteção e colocação dos 
postes para rede de vôlei 

R$ 33.000,00 
 
 
 

Subtotal: R$ 33.000,00 
3. Material de consumo Material de esportes (bolas, 

carinho para transporte das 
bolas) 

R$ 7.000,00 
 

Subtotal: R$ 7.000,00 
4. Material permanente  (...) 

Subtotal: 
   

TOTAL: R$ 40.000,00 
 
 
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 

R$ 15.000,00 18.000,00     

3. Material de 
consumo 

R$ 7 000,00      

4. Material 
permanente 

      

       
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$ 

40.000,00 
 
 
 
 
 
Porto Alegre, 07 de Novembro de 2022 
 
 
 
________________________    
    Vicente Palotti Zorzo 
Coordenador - Procurador 
 


