
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   436     

 
       

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 para a ASSOCIAÇÃO INTEGRAÇÃO DOS ANJOS - CNPJ- 06.065.694.0001-21 para a aqui-

sição de um bem permanente, que visa auxiliar e agilizar o setor de compras da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4450  Investimentos 

 Valor acrescentado: 

 

 80.000 
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:      80.000 
 

 
 

 



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: 

80.000 

 

 

 

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 ASSOCIAÇÃO INTEGRAÇÃO DOS ANJOS - CNPJ- 

06.065.694.0001-21 para a aquisição de um bem permanente, que visa auxiliar e agilizar o setor de compras 

da instituição. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

VEREADOR MAURO PINHEIRO 

 
 

 



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: Mauro Roberto Pinheiro 
1.3 – Número: 
1.4 – Ano: 2022 
1.5 – Valor: 80.000,00 
1.6 – Objeto: Compra de carro  

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social:  ASSOCIAÇÃO INTEGRAÇÃO DOS ANJOS 
CNPJ- 06.065.694.0001-21 

Endereço: Avenida 
Ipiranga, 3780-3858 

E-mail: 
direcaodaintegracao@gmail.com 
admdosanjos@gmail.com 

Site: Facebook 
associacaointegracaodosanjos 

Cidade: Porto 
Alegre 

UF:RS CEP: 90610-000 DDD/Telefone:(51)33528890 

Conta Corrente1:395-3 Banco- CAIXA- OPERAÇÃO- 
003 

Agência:1592 

Nome do Representante Legal: Raquel Cristina da Silva Souza 
Identidade/Órgão 
1086652144 
Expedidor: SSP-RS 

CPF:010.644.550-26 DDD/Telefone: (51)980645150 

Endereço: Avenida 
Ipiranga, 4715-apt.31 

E-mail: raqueldosanjosx@gmail.com  

 
 
3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação:  2003 
3.2 – Foco de atuação: Educação Infantil 
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: A OSC Integração dos Anjos atende 300 crianças e adolescentes entre 
educação infantil e serviço de convivência desde 2006, quando foi conquistado o primeiro 
convênio, mantendo uma ótima qualidade no atendimento e uma impecável parceria com a 
prefeitura com todas as prestações de contas aprovadas. 
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC:  30 funcionários 

 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto: Compra de carro grande para buscar doações, fazer compras 
para instituição bem como transportar atendidos sempre que necessário  
 
4.2 – Período de execução: 
a) Início: Primeiro mês  de deposito do projeto 
b) Término: Entre primeiro e segundo mês do projeto 

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



4.3 – Justificativa: Com muita articulação da diretoria da Instituição a OSC tem parcerias 
mensais garantidas como· Mesa Brasil, Banco de alimentos e ceasa, esses lugares 
disponibilizam mensalmente boas doações gratuitas de alimentos, tendo como única exigência 
que a Instituição tenha transporte e se responsabilize em ir buscar os alimentos, também 
temos a compra de material pedagógico mensal dentre outras necessidades diárias que 
acabam surgindo.  
        Durante a semana sempre aparece doações aleatórias para ir buscar no entorno da 
instituição com vizinhos doadores e antes da pandemia a Instituição mantinha um atendimento 
dentário gratuito para 20 crianças que eram levadas semanalmente de forma revezada em um 
carro cedido pela voluntária Isabela, com a pandemia parou os atendimentos, mas se pretende 
retomar esse ano, porém a voluntária não tem mais como ceder o carro. 
       A instituição está gastando muito recurso com carreto e frete por não ter esse veículo 
apropriado para buscar essas doações e resolver o que mais se necessita, vimos nessa 
emenda a oportunidade certa para danar a demanda quase que diária da Instituição. 
 
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: Com as articulações e 
divulgação dos projetos da Integração dos Anjos, perante o crescimento das demandas em 
função da ampliação do atendimento se faz mais que necessário ter novas parcerias e outras 
fontes de recursos com o objetivo de trazer qualidade para o atendimento, a compra de um 
carro grande vai proporcionar a Instituição a liberdade de buscar doações em qualquer lugar, 
não mais perdendo boas oportunidades como já tem acontecido algumas vezes em que 
perdemos doações por não ter condições de ir buscar, nem de pagar frete, bem como as 
compras mensais para o atendimento serão feitas com esse carro, idas em reuniões e novas 
parcerias com a rede poderemos levar as crianças novamente ate o posto ou atendimento, 
entre outras demandas que sempre surgem. 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: Compra do carro utilitário esportivo 
para dar conta das demandas da Instituição. 
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
O automóvel ficará no pátio da Instituição quando não estiver em uso, estará em nome da 
Instituição e será patrimoniado na secretaria fim. 

 
 
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 do carro grande que 
comporte um bom volume de 
doações. 

  Nota da compra do carro.          Fotos do carro 

Compras do mês com o carro 
evitando o pagamento de 
frete sempre que possível 

Ida de carro para trazer 
materiais e compras do mês 

Registros das saídas em 
caderno específico para 
controle 

Buscar doações sempre que 
necessário 

Buscar 100% das doações 

ofertadas para instituição 

Registro de doações em 
caderno específico  

Idas em reuniões 
representando a Instituição 

Registro em caderno 

específico de saídas e 

utilização do transporte. 

Fotos de reuniões e listas de 
presença das reuniões. 

 
 
 
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 

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 Compra 
do carro 

x x - - - -  - - - - - 

2 Realizaçã
o das 
atividades 
com o 
carro 

 X x x x x x x x x x x 

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 

Compra do 
carro grande 
que comporte 
um bom 
volume de 
doações. 

  Nota da compra 
do carro.           

Fotos do carro Primeiros dois meses 
pós depósito da verba 

Compras do 
mês com o 
carro evitando 
o pagamento 
de frete 
sempre que 
possível 

Ida de carro para 
trazer materiais e 
compras do mês 

Registros das saídas em 
caderno específico para 
controle 

Mensalmente e sempre 
que haver necessidade 

Buscar 
doações 
sempre que 
necessário 

Buscar 100% das 
doações ofertadas 
para instituição 

Registro de doações em 
caderno específico  

Mensal 

Idas em 
reuniões 
representando 
a Instituição 

Registro em 
caderno 
específico de 
saídas e utilização 
do transporte. 

Fotos de reuniões e listas 
de presença das reuniões. 

Mensalmente 

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



Receitas Valor 
Emenda: 80.000,00 Valor total; (R$ )89.990,00 
... Recurso próprio: 9.990,00 

TOTAL: R$ (89.990,00) 
 
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 Carro utilitário  89.990,00 

Subtotal: 
TOTAL: R$ (89.990,00) 

 
 
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. Serviços de 
terceiros 

      

3. Material de 
consumo 

      

4. Material 
permanente 

80.000,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00   

TOTAL: R$ 
(89.990,00) 

 
Observação: O carro é seminovo, pode ser que não tenha o mesmo disponível na data da 
compra, vamos tentar manter a preferência por uma fiat Toro ou caso não encontre passaremos 
para o Jeep, o qual também tem um grande porta-malas, a instituição se compromete em pagar 
a diferença do valor do carro a maior que o valor da emenda, pois um carro grande com essas 
características só encontramos com valores maiores que o da emenda, porem sem o valor da 
emenda não seria possível a Instituição adquirir um automóvel para sanar as demandas e não 
perder mais doações. Segue orçamentos em anexo. 
 
 
Local e data 
 
Assinatura e identificação do titular do órgão competente 


