
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  66      

 
       

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.: 

6000.6004.08.0244.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

4299 

Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E 

COMUNITÁRIOS - 06 a 18 ANOS - FMAS. 

 

 

Descrição: Repasse para Associação Clube de Mães Estrela de Belém para revitalização e adequações do espaço 

físico da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

3350   Outras Despesas Correntes 

 Valor acrescentado: 

 

 20.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recurso Livre (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:      20.000 
 

 



 

 

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: 

20.000 

 

 

 

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:  A presente Emenda Impositiva visa qualificar o espaço físico de atendimento da insti-

tuição, busando a excelência dos serviços prestados junto as crianças e adolescentes, tornando o ambiente 

mais humanizado e acolhedor, razão pela qual entendemos que o repasse proporcionará a possibilidade de 

custear as adequações necessárias para tal fim.  

 

 

 

Nome do(a) Vereador(a): 

 

GILSON PADEIRO 

 
 

 



PLANO DE TRABALHO 
 
 
1 – IDENTIFICACAO DA EMENDA PARLAMENTAR  
 

1.1 – Origem do recurso: Emenda Impositiva – Câmara dos Vereadores 
1.2 – Vereador: Gilson Padeiro 
1.3 – Número: 
1.4 – Ano: 2023 
1.5 – Valor: R$ 20.000,00 
1.6 – Objeto: Repasse para Associação Clube de Mães de Belém para revitalização e 
adequações do espaço físico da instituição. 

 
 
2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PROPONENTE 
 

Razão Social: 
Associação Clube de 
mães Estrela de Belém 

CNPJ:92.395.672/0001-61 

Endereço: Rua 
Florencio Farias N°215. 
Belém Novo 

E-mail:aestreladebelem@gmail.com Site: 

Cidade 
:Porto 
Alegre 

UF:RS CEP:91780-130 DDD/Telefone:5132595590 

Conta Corrente1: 
062098900-4 

Banco:0041 Agência:0031 

Nome do Representante Legal: Adriana Nunes de Souza 
Identidade/Órgão 
Expedidor:6056918921/ 
SSP 

CPF:92581234091 DDD/Telefone: 
51996305446 

Endereço: Avenida 
Lami 4492  

E-mail: adryannens@gmail.com 
 

 
 
3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE 
 

3.1 – Ano de fundação:1978 
3.2 – Foco de atuação: Assistência Social: serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
SCFV de 06 a 14 anos 
 
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste 
Plano de Trabalho: A Associação Clube de Mães Estrela de Belém atua na área da Assistência 
Social desde 1998, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos em situação de 
vulnerabilidade social no turno inverso a escola. Com inscrição no CMAS e CMDCA. 
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 6 
 

 
 
4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

4.1 – Identificação do objeto  
Reestruturação do espaço: 
 A reestruturação tem como finalidade realizar o atendimento de 60 crianças e adolescentes 
subdivididas em grupos de 20, sendo dois grupos de 20 no turno da manhã e em princípio um 

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

mailto:adryannens@gmail.com


grupo de 20 no turno da tarde, sendo necessário adaptar o espaço para melhor acolher os 
beneficiários. Com essa adaptação teremos condições de  proporcionar atividades com 
qualidade e segurança em um lugar acolhedor. 
4.2 – Período de execução: 
a) Início: 03/2023 
b) Término:05/2023 
4.3 – Justificativa: 
 
A OSC Associação Clube de Mães Estrela de Belém está inserida no bairro Belém Novo, 
região extremo sul de Porto Alegre, possuindo uma cultura popular e local diferenciada, é 
considerada rural/urbana, tendo características do campo e da cidade no mesmo espaço 
geográfico. Salientamos que as crianças e adolescentes e as famílias desta região, ainda 
utilizam como transporte, cavalos, bicicleta, tendo dificuldades na sua locomoção. Há 
presença de situação de trabalho infantil no território, devido à falta de espaços e 
oportunidades de acolhimento e a escuta para as crianças e adolescentes juntamente com 
suas famílias. Houve também um aumento considerável em relação ao tráfico na região, 
colocando nosso público em situação de vulnerabilidade. Um dos nossos maiores objetivos é 
o desenvolvimento de uma cultura de paz, solidariedade, cultura da comunicação não violenta, 
dentro do território de abrangência, visando resultados positivos e de impacto social, através 
da oferta do SCFV com qualidade. 
O projeto Reestruturação do Espaço tem como objetivo qualificar o espaço de atendimento e 
atender as exigências feitas pela parceira FASC em relação ao atendimento das crianças e 
adolescentes. Atualmente atendemos 60 crianças/adolescentes de 06 a 14 anos no turno 
inverso a escola, em dois grupos, sendo 30 pela manhã e 30 pela tarde. Devido a exigência 
da parceria teremos que fazer o atendimento de no máximo 25 crianças/adolescentes por 
educador.  
Este projeto justifica-se pela necessidade de podermos atender nosso público com qualidade, 
em um espaço humanizado e qualificado. Pretendendo assim tornar o local mais atrativo, 
aconchegante e seguro, onde todos os envolvidos possam se sentir bem e acolhidos.  
 
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: OSC Associação Clube de 
Mães Estrela de Belém está inserida no bairro Belém Novo, região extremo sul de Porto 
Alegre. Região composta por alguns bairros (Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Lageado, 
Chapéu do Sol etc.). Possui uma cultura popular e local diferenciada (Bairro Belém Novo), é 
considerada de acordo com o Plano Diretor da cidade de Porto Alegre rural/urbana, tendo 
características do campo e da cidade no mesmo espaço geográfico. Nos últimos anos vem 
ocorrendo uma expansão da malha urbana com reassentamentos de vilas, pela Prefeitura, 
bem como, por meio de ocupações irregulares e construção de empreendimentos 
habitacionais de baixa renda, o que gera preocupação, pois não há políticas públicas para 
atender a demanda em expansão. Estas ocupações encontram-se em áreas de risco, mata 
fechada, nas encostas dos morros, nas margens dos arroios, nas proximidades do Lago 
Guaíba e em outros locais onde residem famílias em situação de vulnerabilidade social.   
Salientamos que as crianças e adolescentes e as famílias desta região, possuem dificuldades 
na sua locomoção, havendo muita dificuldade de deslocamento na procura de serviços 
socioassistenciais como:  CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Hospital, Escola. Com 
perseverança muitas destas famílias (principalmente as crianças e adolescentes) buscam 
alternativas para sua sobrevivência, realizando trabalhos precários, como: recicladores, 
catadores, venda de produtos de limpeza, mendicâncias, que consideravelmente aumentou a 
questão do trabalho infantil no território, devido à falta de espaços e oportunidades de 
acolhimento e a escuta para as crianças e adolescentes juntamente com suas famílias. Houve 
um amento significativo do tráfico na região, colocando as crianças e adolescentes em risco. 
Um dos nossos maiores objetivos é o desenvolvimento de uma cultura de paz, solidariedade, 
cultura da comunicação não violenta, dentro do território de abrangência, visando resultados 
positivos e de impacto social. 
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: 
Adaptar um espaço já existente transformando em um banheiro para uso dos beneficiários 
que passarão a utilizar diariamente o andar superior: precisaremos contratar mão de obra, 
comprar vaso, pia, torneira, porta e materiais necessários para a instalação hidráulica;  



Realizar a troca de cerâmica no andar superior, pois as mesmas encontram-se desgastas pelo 
tempo de uso e para melhorar a estética do local :precisaremos contratar mão de obra, 
comprar cerâmica e materiais necessários para conclusão do serviço; 
 Adequar as escadas para proporcionar segurança aos beneficiários, para nos adequarmos 
as especificações do PPCI : precisaremos contratar mão de obra, comprar fita antiderrapante, 
cerâmica e materiais necessários para conclusão do serviço; 
Concretar ou colocar cerâmica na lateral do prédio(pátio), pois o mesmo se encontra 
deteriorado e esburacado, comprometendo a segurança dos beneficiários: precisaremos 
contratar mão de obra e comprar os materiais necessários para a execução do serviço. 
Trocar as calhas, pois elas se encontram em condições precárias, causando infiltrações: 
precisaremos contratar mão de obra, comprar calhas.  
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: 
Na sede da proponente Associação Clube de Mães Estrela de Belém 

 
5 – METAS A SEREM ATINGIDAS  
 

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

Meios de verificação: 

Adaptação de um espaço 
transformando em banheiro 

Contratação de mão de obra 
e aquisição de materiais 
necessários para a execução 
do serviço 

NF, fotos e relatórios 

Troca de cerâmica andar 
superior 

Contratação de mão de obra, 
compra de cerâmica e materiais 
necessários para execução do 
serviço. 

NF, fotos e relatório 

Adequação das escadas e troca 
de cerâmica 

Contratação de mão de obra, 
compra de cerâmica e materiais 
necessários para execução do 
serviço. 

NF, fotos e relatório 

Concretar ou colocar cerâmica 
no piso lateral do pátio 

Contratação de mão de obra, 
compra de cerâmica e materiais 
necessários para execução do 
serviço 

NF, fotos e relatório 

Trocar as calhas Contratação de mão de obra, 
compra de calhas e materiais 
necessários para execução do 
serviço 

NF, fotos e relatório 

 
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 Contratação 
de mão de 

obra 

  X          

2 Aquisição 
de materiais 

  X X X        

 
7 – QUADRO RESUMO 

Atividades Metas a serem 
atingidas 

Parâmetros de verificação 
quanto ao cumprimento da 
meta 

Prazo de atingimento 
da meta 

revitalização e 
adequações 
do espaço 
físico da 
instituição 

- adaptação de um 
espaço 
transformando em 
banheiro; 
 
- troca de cerâmica 
andar superior; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 meses 



 
- adequação das 
escadas e troca de 
cerâmica; 
 
- concretar ou 
colocar cerâmica no 
piso lateral do pátio; 
 
- trocar as calhas 
 

Compra de materiais, NF 
conclusão da obra, fotos e 
relatório. 

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

Receitas Valor 
1. Repasse do Município R$ 20.000,00 

TOTAL: R$ 20.000,00 
 
8.2 – DESPESAS 
 

Natureza da despesa Detalhamento Valor 
1. Pagamento de pessoal  R$ -  
2. Serviços de terceiros Mão de obra R$ 13.000,00 
3. Material de consumo Material: cimento cola, 

cimento ,areia, cerâmicas, 
rejunte, louças para 
banheiros(vasos e pias) , 
portas malha de ferro, calhas, 
parafusos, abraçadeiras, 
brita, sarrafo, prego, torneira, 
interruptor, fio.  

R$  7.000,00 

TOTAL: R$ 20.000,00 
 
 
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$ 13.000,00    

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 

      

TOTAL: R$ 20.000,00 
 
 
 
Porto Alegre, 11 de Novembro de 2022. 
 


