
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  63      

 
       

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.: 

6000.6004.08.0243.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2833 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES - FMAS 

 

 

Descrição: Repasse a Entidade Instituto Pobres Servos da Divina Providência - IPSDP - Abrigo João Paulo II CNPJ: 

92.726.719/0011-20  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350  Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 50.000,00 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres não Vinculados  

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

 Valor acrescentado: 

 

 000.000.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

digite aqui a fonte de recurso da Classificação Econômica 

 Total:      50.000,00 
 

 



 

 

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: 

50.000,00 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 



 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  0000   digite o nome do órgão  

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

0000.0000.00.0000.0000 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

0000 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

digite o nome do Projeto ou Atividade 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Digite a fonte de recurso correspondente ao código de Classificação Econômica 

Código de Classificação Econômica: 

0000  digite a especificação da Classificação Econômica 

Valor retirado: 

000.000.000 

 

 

JUSTIFICATIVA:  Aquisição de materiais para pintura e revitalização dos espaço de acolhimento de 

crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência, serviço realizado em parceria com a FASC.  O 

presente projeto visa qualificar ainda mais o espaço de residência oferecido. Oportunizando uma melhor 

qualidade de vida no espaço de moradia e incentivando as crianças, adolescentes e jovens adultos acolhidos 

a zelar pelo seu lar. Mais do que cores, a pintura renova e proporciona uma melhora significativa na 

autoestima dos públicos atendidos.  

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

KAKÁ D'ÁVILA 

 
 

 



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: Kaká D’Ávila 

1.3 – Número: 

1.4 – Ano: 2023 

1.5 – Valor: R$50.000,00 

1.6 – Objeto: Aquisição de materiais para pintura e revitalização dos espaço de acolhimento 
de crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência, serviço realizado em parceria 
com a FASC. 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 

 

Razão Social: IPSDP - Abrigo João Paulo II CNPJ: 92.726.719/0011-20 

Endereço: Av. Bento Gonalves, 1701 - 
Partenon 

E-mail: 
4000@pobresservos.
ogr.br 

Site: 
www.abrigojoaopauloii
.org.br 

Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90650-002 DDD/Telefone:  
(51) 3336.3754 

Conta Corrente1: 06.857285.0-9 Banco: Banrisul Agência: 0065 

Nome do Representante Legal: Claudio Antônio Bianchet 

Identidade/Órgão Expedidor: 
9048482419/SSP 

CPF: 533.829.350-15 DDD/Telefone:  
(51) 3336.3754 

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 1701 - 
Partenon 

E-mail: 
4000@pobresservos.org.br 

 

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

O Abrigo João Paulo II, pertencente ao Instituto Pobres Servos da Divina Providência, teve 

seu início em 1981, a partir da provocação do Papa João Paulo II:  "Cuidem dos meninos de rua 

da cidade, eles serão o futuro da sociedade”, quando veio a Porto Alegre no ano anterior. 

Inicialmente, a Instituição era um lugar para pernoitar, específico para meninos engraxates que 

viviam nas ruas da capital. 

Hoje, acolhe em torno de 170 beneficiários em 15 unidades, sendo eles crianças, 

adolescentes e jovens adultos com deficiência, em parceria com a Fundação de Assistência Social 

e Cidadania (FASC) de Porto Alegre. Nesses 41 anos de trabalho, o Abrigo João Paulo II esteve 

voltado para o acolhimento e cuidado à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

promovendo proteção e acompanhamento de seu desenvolvimento, com vistas à reintegração 

familiar e comunitária. 

3.1 – Ano de fundação: 1981 

3.2 – Foco de atuação: Acolhimento Institucional 

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

Há 41 anos, o Abrigo João Paulo II atua no acolhimento de crianças e adolescentes, e 

desde 2019, o acolhimento de jovens adultos com deficiência, oriundos do acolhimento 

institucional. Ambos os serviços são executados em unidades residenciais que necessitam 

diariamente de cuidados e reparos, visando melhorar, cada vez mais, as acomodações dos 

acolhidos e residentes. 

 
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: 108 profissionais 

 

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto: 
O intuito deste Plano de Trabalho é viabilizar a pintura(interna e externa) e revitalização 

em três espaços de acolhimento mantidos pela Instituição, assim como pequenos reparos . 

4.2 – Período de execução: 
a) Início: Após o recebimento do recurso. 
b) Término: 4º mês após p termino do recurso. 

4.3 – Justificativa: 
 

O Abrigo João Paulo II desenvolve seu trabalho em 15 unidades residenciais, prestando 

atendimento a crianças e adolescentes, com idades entre zero e 18 anos incompletos, ambos 

os sexos, bem como jovens adultos de 18 à 60 anos, em situação de acolhimento 

institucional. Pessoas que não possuem mais retaguarda familiar ou estão afastados de suas 

famílias, temporariamente, por diversas violações de direito, entre as mais frequentes: 

dependência química dos responsáveis, e/ou risco social. 

Entende-se que a proteção integral se faz, não somente acolhendo e cuidando, mas 

oferecendo todas as possibilidades de crescimento e desenvolvimento pleno das 

capacidades de cada um dos acolhidos. De acordo com a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais, o ambiente deve ser acolhedor e ter estrutura física adequada, visando o 

desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser 

organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 

segurança, acessibilidade e privacidade2.  

O presente projeto visa qualificar ainda mais o espaço de residência oferecido. 

Oportunizando uma melhor qualidade de vida no espaço de moradia  e incentivando as 

crianças, adolescentes e jovens adultos acolhidos a zelar pelo seu lar. Mais do que cores, a 

pintura renova e proporciona uma melhora significativa na autoestima dos públicos atendidos. 

 

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:  
 

A instituição mantém 12 unidades, na modalidade Casa-lar, a qual acolhe até 10 crianças 

e adolescentes, e seus educadores residentes. Além de 3 Residenciais Inclusivos, que 

acolhem até 10 jovens adultos com deficiência, que são acompanhados por educadores 

sociais, cozinheira e serviços gerais. Ambos os serviços acontecem em unidades residenciais, 

de forma ininterrupta, 24 horas por dia.  

Sendo assim, sua manutenção é de suma importância para a conservação de um espaço 

de qualidade para os que lá vivem, pois estes espaços são as casas de cada um dos acolhidos 

e residentes. 

 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 

1. Orçamento de materiais para pintura, reparos e profissional tercerizado para  execução 

da atividade; 

 
2 Livro Tipificação dos Serviços Socioassistenciais: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf 



2. Aquisição dos materiais conforme liberação do recurso; 

3. Início das pinturas e pequenas reparos;  

4. Prestação de contas e envio de relatório de execução do objeto. 

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

 
O projeto “Mais Cor em Nosso Lar ” , visa a aquisição de materiais para pintura(interna 

e externa) e pequenos reparos em três unidades residenciais de acolhimento mantidas pelo 
Abrigo João Paulo II.  

 

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS 
 

 

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

Meios de verificação: 

Qualificação dos espaços de 
acolhimento 

Não se aplica Após o recebimento do 
recurso execução da atividade 
de pintura e reparos. 

Pintura interna e externa  e 
reparo das unidades de 
acolhimento 

Contratação de profissional 
qualificado para a execução 
da atividade 

Acompanhamento do 
encarregado de manutenção 
da instituição na realização da 
atividade. 

Manutenção e cuidado com o 
espaço de acolhimento 

Orientar os colaboradores e 
acolhidos quanto ao cuidado 
para a manutenção para a 
durabilidade da pintura e 
reparos nos espaços 

Anual  

 
 

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 

Ati 
v. 

Descriç 
ão da 
ativida 
de 

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 Aquisiç
ão dos 
materiai
s para a 
pintura 
e 
reparos 

x            

2 Pintur
a e 
reparo 
da  

x x x          

3 Presta
ção de 
contas 

   x         

...              

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

7 – QUADRO RESUMO 
 

 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

 

Qualificação 
dos espaços 
de 
acolhimento 

Qualificar os 
espaços de 
acolhimento para 
melhor atender.  

Após o recebimento do 
recurso execução da 
atividade 

em 4 meses 

Aquisição 
dos 
materiais  

Adquirir o material 
para a execução 
do projeto no 
primeiro mês 
após recebimento 
da verba 

Notas fiscais  Mês 

Pintura 
interna e 
externa das 
unidades de 
acolhimento  

Contratação de 
profissional 
qualificado para 
tal atividade 

Acompanhamento do 
encarregado de manutenção 
da instituição na realização 
da atividade. 

em 4 meses 

Manutenção e 
cuidado pós 
pinturas e 
reparos 
realizados 

Manutenção e 
cuidado com o 
espaço de 
acolhimento 

Orientar os colaboradores e 
acolhidos quanto ao cuidado 
para a manutenção e 
durabilidade da pintura e 
reparos no espaço 

Anual  

Prestação de 
Contas 

Envio de prestação 
de contas e relatório  

Relatório de prestação de 
contas e notas fiscais  

1 mês após a 
finalização das pinturas 
e reparos. 

 

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

8.1 – RECEITAS 
 

Receitas Valor 

Emenda Parlamentar R$50.000,00  

TOTAL: R$50.000,00 

 
8.2 – DESPESAS 

 
Natureza da despesa Detalhamento Valor 

1. Pagamento de pessoal   

2. Serviços de terceiros -Profissional para a 
pintura das unidades  

R$ 30.000,00 

 
Subtotal:R$30.000,00 

3. Material de consumo - Materiais para pintura 
e revitalização (tinta, 

pincéis, massa corrida, 
lixa, lona, verniz) 

R$ 20.000,00 

 
Subtotal:R$20.000,00 

4. Material permanente   

... 
Outros (descrever) 

  

TOTAL: R$ 50.000,00 

 



 

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$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00    

3. Material de 
consumo 

R$20.000,00      

4. Material 
permanente 

      

... 
Outros 
(descrever) 

      

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 

      

... 
Outros 
(descrever) 

      

 
TOTAL: 

 
R$50.000,00 

 

 

Porto Alegre, 04 de novembro de 2022. 

 

 
Claudio Antônio Bianchet 

Diretor 


