
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 520        

 
       

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: 

  8400   SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 

LAZER E JUVENTUDE  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

8400.8401.08.0812.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4147 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PROJETOS SOCIAIS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER 

 

 

Descrição:  Repasse para a Associação Famílias em Solidariedade - AFASO (CNPJ Nº 74.703.125/0001-14) para o 

desenvolvimento de ações e de aulas ligadas ao esporte para jovens da periferia de Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 86.000 
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:      86.000 
 

 



 

 

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: 

86.000 

 

 

 

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:  Os projetos sociais provam que, com acesso ao esporte, muitos jovens deixam de entrar 

para o crime e até mesmo para as drogas, ocupando o tempo ocioso do dia com atividades que trazem prazer, 

socialização e bem-estar físico e mental. O boxe e a capoeira, modalidades pouco desenvolvidas em escolas 

ou em outros espaços, serão desenvolvidas regularmente por profissionais capacitados, no período de 12 

meses. Por meio do esporte pretende-se criar vínculos, tornando os territórios que integram as cozinhas co-

munitárias em espaços acolhedores e de fortalecimento especialmente para o público junto-juvenil, de modo 

que estes possam enfrentar as dificuldades adversidades que a pobreza lhes impõe cotidianamente. 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

LAURA SITO 

 
 

 



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: Laura Sito 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023-2024 

1.5 – Valor: R$ 86.000,00 

1.6 – Objeto: Esporte Itinerante  

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE 
 

Razão Social: Associação Famílias em Solidariedade - AFASO CNPJ: 74.703.125/0001-14 

Endereço: Rua Gilda Correa Vieira  377 Bom Jesus 

E-mail: afasoportoalegre@gmail.com Site: www.afaso.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS  CEP: 91420-701 

DDD/Telefone:  51 97447-0716 

Conta Corrente1: 06.220910.0.5  Banco: 041 Agência: 0835 

Nome do Representante Legal: Nilene Maria Nalin  

Identidade/Órgão Expedidor: 1022700783 SSP/RS CPF: 505.820.540-87 

DDD/Telefone: 51- 98402-8961 E-mail: nilene.afaso@gmail.com 

Endereço: Rua Euclydes Miranda, 255/402 – Intercap – CEP: 91530-140 

 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação: 1994 

3.2 – Foco de atuação: Assistência Social – Esporte e Cultura  

3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste Plano 
de Trabalho: 

 
A AFASO desde a sua fundação em 1994, conta com pessoas especializadas no atendimento de 

famílias, incluindo crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social.   
Atualmente, conta com uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, pedagoga, 

psicólogo e 10 educadores sociais, em diversas áreas do conhecimento. Além disso, a presidente da 
OSC é assistente social e coordena todo o trabalho realizado.  

No caso, a AFASO trabalha na formação de crianças, adolescentes e jovens utilizando-se do 
esporte e da cultura, pois são ferramentas de grande adesão, bem como agrega e constroi laços afetivos 
e comunitários.  

 

3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 17  
 

 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
 

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



4.1 – Identificação do objeto  
 

Desenvolvimento de ações ligadas ao esporte (boxe e capoeira) junto a 140 crianças e 
adolescentes, com idade entre 09 e 15 anos de idade, ligadas ao trabalho das cozinhas comunitárias 
existentes nos seguintes bairro: Mário Quintana, Lomba do Pinheiro, Glória, Morro da Cruz, Sarandi, 
Santa Rosa e Bom Jesus, com duração de 12 meses.  

 

4.2 – Período de execução: 12 meses 

a) Início: março de 2023 

b) Término: março de 2024 

4.3 – Justificativa: 
 

O esporte tem sido comprovadamente um dos principais meios de diálogo com a juventude e uma 
das principais ferramentas para afastá-la de espaços conflagrados pela criminalidade. Faz parte da 
natureza do jovem competir, interagir e se desafiar, por isso, trazer opções saudáveis para que eles 
possam expressar todos esses impulsos é extremamente importante, além de contribuir para o seu 
desenvolvimento psicológico e intelectual. 

Os projetos sociais provam que, com acesso ao esporte, muitos jovens deixam de entrar para o 
crime e até mesmo para as drogas, ocupando o tempo ocioso do dia com atividades que trazem prazer, 
socialização e bem-estar físico e mental.  

O boxe e a capoeira, modalidades pouco desenvolvidas em escolas ou em outros espaços, serão 
desenvolvidas regularmente por profissionais capacitados, no período de 12 meses. Por meio do esporte 
pretende-se criar vínculos, tornando os territórios que integram as cozinhas comunitárias em espaços 
acolhedores e de fortalecimento especialmente para o público junto-juvenil, de modo que estes possam 
enfrentar as dificuldades adversidades que a pobreza lhes impõe cotidianamente.  

Além das oficinas de boxe e capoeira o projeto objetiva discutir e refletir temas relevantes através 
de palestras, filmes e a participação em eventos com atletas renomados do esporte, figuras públicas que 
tragam novas formas de percepção do mundo ao público que aderiu ao 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: 

 
O projeto será desenvolvido nas comunidades periféricas anteriormente citadas, comunidades 

estas caracterizadas pelo baixo acesso a atividades esportivas ou restrito única e exclusivamente ao 
famoso “campinho” – espaço mau estruturado usado pela juventude para jogar futebol, onde, via de regra, 
apenas os meninos acabam por desfrutar do espaço.  

As modalidades do boxe e da capoeira prevê o envolvimento de meninos e meninas em turmas 
mistas para a prática de ambos os esportes, conforme o interesse de cada grupo. Paralelamente às 
oficinas esportivas, mobilizar a discussão temas importantes para nossa sociedade como questões de 
gênero, raça, violência e a possibilidade de transformar o espaço onde se vive em um lugar melhor.  

4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
 

As atividades serão executadas por dois profissionais contratados, com larga experiência nas 
modalidades do box e de capoeira.  

4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
 

As atividades esportivas, bem como a formação mais ampla prevista serão desenvolvidas em 
parceria com as escolas ou equipamentos comunitários nas comunidades onde as cozinhas comunitárias 
estão inseridas.  

 
 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

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

Meios de verificação 

Construir parcerias com escola e 
equipamentos comunitários.  

07 equipamentos comunitários 
inclusos no projeto em 07 bairros de 
Porto Alegre.  

Registros fotográficos 
e relatório de reuniões  



Desenvolver oficinas esportivas junto a 
140 crianças e adolescentes.  

672 aulas de boxe ou capoeira para 
140 crianças e adolescentes ao longo 
de 12 meses.  

Listas de presenças; 
registros fotográficos 

Estabelecer intercâmbios de 
conhecimentos entre os envolvidos 
com outras experiências em cidade de 
Porto Alegre.  

04 intercâmbios realizados, sendo 01 
para conhecer um espaço de 
educação da reforma agrária na 
região metropolitana, 01 para torneio 
estadual de boxe, 01 para torneio 
estadual de capoeira, 01 para 
confraternização em parque aquático.  

Listas de presenças; 
relatórios descritivos e 
fotos 

Ofertar atividades formativas em 
diversos temas aos participantes.  

84 atividades de formação incluindo: 
palestras, filmes, shows e outros 
eventos.  

Listas de presença, 
vídeos e fotos 

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 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 Organização de 
parcerias nos sete 
bairros previstos. 

            

2 Organização dos 
grupos nos sete 
bairros.  

            

3 Desenvolvimento 
das oficinas 
esportivas. 

            

4 Organização de 
intercâmbios.  

            

5 Desenvolvimento 
de atividades 
formativas de 
diversas 
temáticas. 

            

6 Elaboração de 
relatório 
descritivo. 

            

7 Prestação de 
contas. 

            

 
 

7 – QUADRO RESUMO 

 
Atividades Metas a serem atingidas Parâmetros de verificação 

quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de 
atingimento da 
meta 

Oferta de oficinas 
semanais de boxe e 
capoeira para 140 
crianças e adolescentes 

56 aulas regulares de 
boxe ou capoeira para 
140 crianças e 
adolescentes 

Número de oficinas 
realizadas  

Mensalmente 

Realização de 
intercâmbios 

04 intercâmbios 
realizados 

Número de intercâmbios 
concretizados 

Trimestralmente 

Formação cidadã  84 atividades de 
formação 

Número de atividades 
formativas mensais 

Mensalmente 

Elaboração de relatório 
descritivo 

01 relatório descritivo 
elaborado no final de 12 
meses 

Relatório elaborado   Final de 12 meses 



Prestação de contas Lançamento das notas 
fiscais e comprovantes no 
SGP 

Notas fiscais e 
comprovantes lançados  

Mensalmente 

 
 

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

 
8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

Repasse do Município) (R$) 86.000,00 

...  

TOTAL: R$ 86.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal   

2. Serviços de terceiros 02 profissionais de esporte 57.600,00 

3. Material de consumo Materiais esportivos, 
pedagógicos e de escritório 

20.400,00 

4. Material permanente   

5. Viagens  4 passeios   8.000,00 

TOTAL:                    R$ 86.000,00 

 
 

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   4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00   4.800,00 4.800,00 

3. Material de consumo 10.500,00      500,00          500,00 5.500,00 

4. Material permanente       

5. Viagens    2.000,00   2.000,00 

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

1.Pagamento de pessoal       

2. Serviços de terceiros 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

3. Material de consumo    500,00  2.000,00    500,00     400,00 

4. Material permanente       

5. Viagens   2.000,00   2.000,00 

TOTAL: R$ 

86.000,00 

 
 

Porto Alegre, novembro de 2022.  
 

 


