
Prefeitura do Município
Gabinete do

de Bragança Paulista
Prefeito

Processo Ad m in istraÍivo'. n' 05494-08712011 .

lnterêssado: Prefeitura Municipal dê Bragança Paulista.

TERMo aDITtvo Ao coNVÊNto euE ENTRE st
GELEBRAM o MUNtcípto DE BRAGANçA pauLtsrA E
a assocraÇÃo DE pRorEÇÃo aos aNrMArs FARos
D'AJUDA PARA OS FINS OUE ESPECIFICA.

Pelo prêsênte instrumento dê um lado, O MUNICIPIO DE
BR-AGANçA PAULISTA, com sedê na Avênida Antônio Pires Pimentel, n".2.015,'
Jardim Santo Agostinho, nêsta cidadê, inscrlto no CNPJ/|V]F sob o n' . 46.352.74610001-
65, rêpíêsêntando, ne§te ato, pelo Dr. FERNÃO DIAS DA SILVA LEME, brasileiro,
casado, Prefeito Municipal, t,tular da cédula de identidadê dê Registro Gêral n'.
10.443.434-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n' 057.078.648-73, doravante
designâdo- CONVENIENTE, e dê outro lado, a FAROS D'AJUDA ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇAO AOS ANIMAIS- com personalidade juÍídica de direito privado, de natureza
associativa, apolítica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n'.
07 .476.84710001-25 com sedê ê foro na cidadê dê Brâgança Paulista/SP, à Rua
Emesto.Lo-Sardo , 182, Jardim Califórnia, Cep 129Í9- 450, neste ato rep.esentada pela
Sra. MARCIA REGINA DAVANSO ADRIANI, Presidente da Associação, titular da
cédu,a de identidade de Registro Geral n".13.454.144-SSP-SP, inscrito no CPF/l\,4F sob
n'-037.635.758-47, doravante denominada CONVENIADA,

Considêrando, a Lei Municipal n" 446'l de 1" de abril de
2015, quê alterou o art 20 da Lei no 4.25í, de 03 de agosto de 201 1 , que "Dispôe sobre
autorizaçâo para o Executivo l\,4unicipal celebrar convênio com a Associação de
Protêçáo âos Animais Faros D'Ajuda, permitindo ao Município o aumênto dê rêpasse,
mensal, à CONVENIADA no montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), (Doc.
0'1), resolvem as partês celêbrar o presêntê:

TERMo ADTT|Vo Ao coNvÊNto euE ENTRE st
CELEBRAM o MuNrcÍpro DE BRAGANçA pAuLtsra E a assoctAÇÃo DE
pRorEÇÃo Aos ANrMArs FARos D,a aJUDÂ eARA os rrrus eue espÉcrrrca,
mediante as cláusulas quê seguem:

CúUSULA PRIMEIRÁ
DO OBJETO

'1.'1. O Aditamento ao Termo do Convênio quê cêlebram entre
lvlunicipalidade e a Associação Protetora dos Animâis Faros D'Ajuda tem como o

1.1.1. A alteração do rcpassê mensal fêito pelo Município
CONVENIADA de R$ '12.000,00 (doze mil reais) para o montante de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) mensais, visando atender às nêcessidades e demandas atuais,
continuidade e melhoria da pÍêstação dos setuiços.

Í.'1.2. A readequaçâo do plano de trabalho, decoÍrente da inclusão de
alguns procedimentos, a fim de atender à necessidade atual do Município.

-'Ü
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
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cLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃo Do REPASSE

2.1. O valor do repasse mensal rêalizado pêlo Município de Bragança
Paulista será dê R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
visando âtendêr às nêcêssidadês ê dêmandas atuais, continuidade e melhoÍia da
prestaçâo dos serviços;

2.1.1. No item 2.1., alínea "a" da Cláusula Segunda Das Obrigações
do Convênienie - fica retificado o repassê mensal para R$ 20.000,00 (Vintê NIil Reais),
nos seguintes teamosi

"a) Rêpassár à Associação de PÍoteção aos animais Faros D'Ajuda,
mensalmente, o montante correspondente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a
êxêcução do objêto do Convêôio, conforme plano de aplicação dos recursos financeiros
constante do plano de trabalho (Doc. 01)."

2.2. Os êfeitos Ínancêiros decorrêntes do acréscimo do repasse vigoram a
pârtir de 1" abril dê 20'15.

CLÁUSULA TERCETRA
DO PLANO DE TRABALHO

3.1. O Plano de Trabalho realizado em comum acordo êntre o NIUNUCIPIO,
ora conveniente, e a ENTIDADE, ora conveniada, objeto do presente aditamento Íica
ajustado na forma do Anexo (Doc. 0'1) a êste Têrmo Aditivo.

cLÁUSULA QUARTA
DOS RECURSOS

4.1. As despesas decoÍrentes do Têrmo dê Convênio suportadas pelo
Município correrâo à conta da dotaÇão orçâmentária da Secretaria Municipal do lvleio
Ambiente sob o no. 02.17.01 .18.542.0030.2106 -3.3.50.39.00 - Outros Serviços dê
Têrceiros - Pessoa Jurídica, cabendo aos partícipês nos anos seguintes, consignar em
seus orçamentos, verbas êspecíficas para â consecução do objeto do ajustê.

cúusuLA outNTA
DA RATlFrcaÇÃo DAS DEMA|S cLÁusuLAs

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condiçôes estabêlecidas
Termo de convênio inicial e sêus aditivos quê não colidirem com as constantês
presente aditamento.

cúusuLA sExrA
DA puBLtcaçÃo

6.1. Cabe ao lllunicípio proÍÍover a publicaçáo do êstralo deste Termo
Aditivo na lmprensa Oficial do Município, conforme parágrafo único do ârt. 61 da Lei no
8.666, de 21 dejunhode 1993.

E, para firmeza e validadê do quê foi pactuado, lavrou-se o prêsentê
iermo aditivo êm 03 (três) vias de igual teor e forma, pâra que surtam um só efêito, as
quais, dêpois de lidas, sâo assinadas pelos rêpresentantes das partes, CONVENI
e CONVENIADA. e pelas têstemJnhas abaixo.
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

Bragança Paulista, êm '1' de abr,ldê 2015.

uÁncte INA DAVANSO ANDRIANI
Fundadora e Presi Voluntária da Associação Faros D'Ajuda

FRANCISCO JO BRAGA
Secretário do IVIêiô Ambiente

TESTEMUNHAS:

cPF: à«. (+a.t l-B -J.lRGni'34Gttsrn-g

A!.AntonioPilesPünentel.n':0I5,Cc.rfo Cl |: 12.91.1-900 - Aragalça Paulisra SP
Telelone: (I 1) 101.1-il00 la\ (I I).1011-16l:
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PLANO DE TRABALHO

DO OBJETO

Realização dê atividades conjuntas entrê o lvlunicípio de Bragança Paulista e a
Faros D'Ajuda Associação de Proteção aos Animais para a promoção da GUARDA
CO[nPARTILHADA dos animais cadastrados pêlas instituiÇões, a realizaÇão de
resgates de animais em situação de risco, a prestação dê assistência medica-
veterinár,a, a rêalizaÇão de programa pêrmanêntê dê castração e microchipagêm dê
cães e gatos, dê acodo com a Lei l\,4unicipal no 431íl'12.

1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO DE BRAGANçA PAULISTA

1.1. RêpassaÍ à Associação de Proteçâo aos animais Faros D' Ajuda,
mensalmente, o montante correspondente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a
execução do objeto do Convênio, conforme plano de aplicação do recurso Íinancêiro
abaixo subscrito, até o 10'dia útil de câda mês, após a prestação de contas do mês
anterior. Vale ressaltar que este valor corresponderá aos gastos necessários à
mânulênção dê no máximo de 350 animais no Canil Municipal.

'1.2. Encaminhar, mensalmênte, à Associação, proprietários e seus animais
domésticos (câes e gatos - machos ê fêmeas) cadastrados pêla Prefêitura Municipal,
por meio da Campanha Permanente de Castraçâo do lvlunicÍpio, para cirurgias dê
estêrilização (estêrilização cirúrgica) e implantação de micÍochip;

1.3. Foínecêr microchips para idêntiÍlcaçáo dos animais castrados por meio da
Campanha Permanente de Castração do lliunicípio;

'1.4. Disponibilizar acomodação para caseiro, vinculado à Convêniada,
responsável pela zeladoria do Canil Municipal;

1.5. lvlantêr a via dê acesso em boas condições;
1-6. Fazêr roçada pêriódica do mato situado ao redor do Canil l\4unicipal;
1.7. Prestar os serviços de manutenção básica de infraestrutura, consistentes

em pequenos rcparos de hidráulica, elét.ica, alvenaria, serralheria e madeiramento;
1.8. Efetuar o pagamento das contas de água, luz e telefone do Canil Municipal;
'1.9. Disponibilizar 2 (dois) funcionários públicos para prestaÇão dê sêrviços

gêrais no Canil;
1.10. Analisar e aprovar as documentaçôes técnicas e administrativas, bem

como as prestações de contas dos recursos repassados;
.1'1. Acompanhar a aplicação dos recursos e fiscalizar a prêstação de contas;
.12. lvlonitorar e avaliar, periodicamente, a execução do Plano de Trabalho;
.13. Responsabilizar-se pêlo controlê, rêgistro e triagem dos animâis que sêrão

êncaminhados âo Canil lvlunicipal, provenientes de situações de risco e de maustratos.

2. DAs oBRrcaÇÕES DA AssoctAçÃo FARos D'AJUDA
2.1. Exêcutaa o objêto do Convênio, conÍorme Termo de Convênio, presen

Plano de Trabalho e demais normas de regência:
2.2. Realizar a administração TÉCNICO-OPERACIONAL do Canil [/tunicipat;
2.3. Prestar assistência médica-vêtêrináaia. consistêntê nô tratamento

médico-veterinário preventivo, clínico ê cirúrgico, exames de diagnóstico (exames
laboEtoriais, raio-X, ultrassom, etc), vacinação e vermifugaçâo prevêntiva contra
doenÇas infêctocontagiosas ê controle de ectopaGsitas aos animais rêsidêntes ê

A!. Antonjo Irlres Plrnentel.n'101j.C..t() CIP: 11.914-900 Ltrasafça Pauiiía Sl,
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
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encaminhados ao Canil Municipal, conforme critérios de vulnerabilidadê e risco

previstos na Lei Nlunicipal n'4311h2, que institui o Estatuto dê Proteção ê Controlê

dos Animais no Município dê Bragança Paulista. Despesas com transporte,

medicamentos e demais ;nsumos serão de responsabilidade da Conveniada;

2.4. lMantêr o Canil lvlunicipal êm condiçóes de higiêne e boa ordem,
priorizando o bem-êstar animal, conformê prevê a Lei l\,4unicipal no.4.311,.dê, 11 dê

maio dê 2012, e dêmais normas de regência. Despesas com matêriais de limpeza

serão dê rêsponsabilidade da conveniada;
2.5. Fomecer adêquada alimentação aos animais do Canil l\runicipâl ou que

estejam têmporariamentê na Clínica da Faros D'Aiuda;

2.6. Realizar, mensalmênte, 75 (setênta e cinco) cirurgias de êsterilização
(esterilizâçáo cirúrgica) e implantaÉo de mic.ochip em cáês e gatos (machos e

fêmeas), sêndo:
2.6.1. Realizar, mensalmente, no máximo, 40 (quarenta) cirurgias de

estêrilização (esterilizaçâo cirurgica) e implantação de microchip
êm cãês e gatos (machos e fêmeas) cadastrados no Cânil
[/]unicipal;

2.6.2. Realizar, mensalmente, no mínimo, 35 (trinta e cinco) cirurgia§ de
esterilização (esterilização cirúrgica) ê implantação dê microchip
em cãês ê gatos (machos e fêmeas) êncaminhados pela

Prefeitura l\rlunicipal, por meio da Programa PeÍmaôentê de
Castração do MunicíPio;

2.6.3. O sâldo remanescente das caskações e microchipagem prêvisto
no item 2.6.1 será transfêrido para o item 2.6.2, devendo as

castraçóes sêrem realizadas no mesmo mês, em animais
encaminhados por mêio do Programa Permanente de Castração
do l\ilunicípio, a íim de sê atingir a meta dê 75 castraçôes por
período.

2.'1. Manter cadastro atualizado de entrada e saída dos animais no Canil
lMunic,pal, conforme procedimêntos adotados pelâ SN,4N,4A;

2.8. Garântir que todos os animais doados do Canil lvlunicipal seiam
castrados e identiílcados mediante implantação de microchips. No caso de animais quê

estejam impossibiliiados de passarem pelo procedimento cirúrgico anteriormente à
doação, a entidade dêvêrá garantir que os procêdimentos sejam aeâlizados assim que o

animal esteja em condiçôês clínicas adequadas à castração;
2.9. ofêrêcêr acompanhamento pós-cirúrgico presencial para os animais do

Programa Permanente de Castração do l\,4unicípio, por um prazo máximo de 05 (cinco)
dias, a contar da data da cirurgia;

2.10. Promover, regularmêntê, Campanhas de Adoção dê Animais do Canil
[Iunicipal;

2,11. Promover assistência médica-veterinária pós-adoção pelo período de 30
dias, caso o ânimal adoeça;

2.12. Acolher e disponibilizar os sêrviços de assistência vetêrinária a cães e
gatos de rua doentês, fêridos e debilitados ou oriundo dê maus-tratos resgâtados por
voluntários e pelo Poder Público, no período das 08h00 às 22h00, de segunda à sêxtâ e
das 08h00 às 18h00 aos sábados; bem como prêstâr assistência médico-veterinária
24hs aos animais de rua em situaçõês dê alto risco (atropelamento, vÍtima dê violêncie,
brigas com lêsõês graves) êncaminhados pelo Poder Público;

O acolhimento deverá ser realizado, após o recebimento
do reaistÍo de denúncia - RD - cJo animal iunto à Secrctaia Municipal da Meio
Ambiente. salvo se o acolhinento se der fora do horána de funcionamento da
Secrelêrà, devendo nesle caso. â Assoc ação cornunicar o ocorrdo ao Ôrgão
Ambrental [,4unic pal noprmêirod1a útilsubsequente ao acolhirnento
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
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2.13. Colocar à disposição da Secretarja l\.4unicipal do Meio Ambjente todâ a
documentação referênte à aplicação dos recursos repassados, possibilitando o mais
amplo acompanhamento do dêsênvolvimento do objeto do Convênio;

2.14. Prestar contas à Secretaria l\,4unicipal do l\,4êio Ambiente da correta
aplicâção dos rêcursos repassados, conforme orientaçôes da Secretaria Municipal de
Finanças, e legislâção vigêntê, sem prejuízo do atêndimênto das instruções do Tribunâl
de Contas ou novas orientaçõês da Conveniada, sob a pena dê ficar impedida dê
recêber quaisquer outros rêcursos financêiros pelo Municípioi

2.14.1. Apresentar ao Município até o dia 10 do mês
subsequente, prestação dê contas relativa à aplicação dos recursos repassados
durante o mês anterior, acompanhadas dos seguintês documêntos:

2.'14.1.1. Relatório de êxêcução físico-financeira conformê
modelo a ser deflnido pela Secrêtaria Municipal de Finanças - SN,4F;

2.14.1.2. Relatório contêndo documentaçáo comprobatória dos
pagamentos efêtuados com recursos repassados pelo Município por meio de notas
fiscais/faturas ou comprovantês dê despesas e as devidas justiÍicativas dos gastos;

2.14.1.3. comprovantê de recolhimento dos recursos nâo
aplicados, quando houver;

2.'14.1.4. Banco de Dados dê Registro dos Animais, contendo
a data de êntrada e saÍda do animal no Canil;

2.'14.1-5. Rêcolher uma via de todos os formulários de entrada,
saída e doações dos animâis junto com a prêstaçâo de contas;

2.14.'1.6. Relatório quantitativo e qualitativo dos animais que
dêram entÍada no Canil l\,4unicipal, juntamêntê com a prêstação de contas;

2.14.1.7. Relatório contêndo a quantidade de cirurgias dê
esteíilização ê implantação de microchips realizadas;

2.15. l\,4ântêr a contabilidade, os procedimentos contábêis ê os registros
estatísticos atualizados e em boa ordem, sêmprê à disposiÇão da Prefeitura, de Íormâ a
garantir o acesso às informaçóes dâ corrêta aplicação e utilização dos recuasos
f inanceiros rêcêbidos;

2.16. Aplicar integralmentê os recursos financeiros repassados pelo l\4unicipio
na prestação dê sêrviços objeto dêste Convénio:

2.1'1. Assegurar ao Município, as condições necêssárias ao
acompanhamênto, supeívisáo, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados
dos serviços objetos deste Convênio;

2.18. Encaminhâr à Sêcrêtaria
assinado pela Diretoria da Associação,
nêcêssárias ao Canil Municipal;

Municipal do l\/leio Ambiente, por meio de ofíci
âs solicitâcões dê melhories e intervên

2.19. À,4encionar, durante o período de vigência dêste Convênio, a Prêfeitura
Municipal dê Bragança Paulista como instituição apoiadora nas açôes relacionâdas ao
Canil l\,4unicipal, bem como a Campanha Cuide Bem de Seu Pet nos materiais
informativos/educacionais impressos e/ou digitais;

2.20. Participar de eventos e campanhas da
educação ambiental, quando solicitado; e

2.21. Zelat pela manutenção dos padrões
prestados de acordo com a legislâção vigêntê ê demais
ao objeto do convênio.

Convêniêntê rêlacionados à

dê qualidade dos serviços
normas técnicas relacionadas

^\.^ntonioPiíesPimenrel.n':015.Cenlro-CEP: 
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3. pLANo DE ApLtcAçÃo Dos REcuRSos FlNANcElRos PoR MÊs

ELEMENTOS DE DESPESA
ORIGEM DOS RECURSOS

TOTAL
PREFEITURA FAROS

AdministraÇão Geral do Canil l\,4unicipal 500.00 500,00

Honorár;os dos prestadores dê sêrviços
médico-vetêrinário, clínico, cirúrgico, preventivo

ê de diagnóstico dos animais cadastrado§ do
Canil Municipal ou que estejam êm período de

observacão pós-adoÇão de 30 dias.

5.000,00 5.000,00

l\,4anutenção ê funcionamento do câniL,

incluindo prestadorês de serviÇos, funcionários
da Conveniada, pâra realizaçâo do tratamento

diário (alimentação e l;mpêza) e manejo de
animais e outros servicos êm qêral.

4.000,00 4.000,00

IVlaterial de consumo, incluindo mêdicamêntos
veteÍrnáÍios, mateÍial de limpeza. alinêntação

ê insumos diversos.
6.000,00 6.000,00

Realizaçâo mensal de 75 cirurgias de
êsterilizaÇão (esterilizaÇão cirúrgica) ê
implantaçâo dê microchip em animais

domésticos cãês e gatos, sendo. no máximo.
40 (quarenta) cirurgias de esterilização

(esterilização cirúrgicá) e implantação de
microchip em cães e gatos (machos ê fêmeas)
cadaskados no Canil Mu'1icipale no mínimo.
35 (trinta e cinco) cirurgias de esterilização
(esterilização cirúrgica) e implantação de

microchip em cães ê gatos (machos e fêmeas)
encaminhados pêlo Município.

5.000,00 s.000,00

Eventos, transporte, campanhas de adoção,
matêriâl informativo e educacional.

1.500,00 ,1.500,00

Atendimento médico vêterinário 24h de
URGÊNcta i EMERGÊNcta para ar mars

resgatados fora do horário de funclonamento
do Cani [Vlunic pal a se' ea|1ado 4d C r1câ
Veterinária Beneficente da Faros D'Aiuda.

í.000,00 1.000,00

Atêndimêntos assistenciais na Clínica
VêleÍinária Bênêficênre da Fa.os D Aiuda.

3.000,00 s\o.oo
TOTAL 20.000.00 6.000.00 26.0q0,00

\
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Bragança Paulista, 1' dê âbrildê 2015.

FERNÃo

MÁRcta REGt
Fundadom e Presidente

DAVANSO ANDRIANI
táia da Associação Faros D' Ajuda

FRANCISCO CHEN
Secrctáio

JO BRAGA
Meío Ambiente

A\ r\nronioPiresPimenrel.n'l0l-\.Centro'CEP: ll9l.1-900'BragançaPaulisrl SP

Telefone: (l i)103.1'7100 Far (l ll 40i4-l6ll
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ExrRATo Do rERMo aDITlvo ao coNVÊNlo
Processo Administ.ativo: n' 05494-087/20'l í

Celebrado êntre o l\,4unicípio dê Bragança Paulista ê a Associação de Proteção aos

Animais Faros D'Ajuda.

Cláusula Primeira - do Obieto:
A alteracão do rêpassê mênsal feito pelo l\4unicípio à CONVENIADA dê R$ 12 000,00
(dozê mil reais) para o montante de R$ 20 OOO,OO (vinte mil reais) mênsais, visândo

atender às necessidades e demandas atuais, continuidadê e melhoria da pre§tação dos

sêrviÇos.
A reádequação do plano de trabalho, decorrente da inclusáo de âlguns procêdimentos,

a fim de atende. à necessidadê atual do l\,4unicípio

Cláusula Quinta - da Ratificação das demais cláusulas:
Ficam ratificâdas as demais cláusulas e condições estabêlecidas no Têrmo de convénio
inicial e sêus aditivos que não colidirem com as constantês do pÍêsênte aditamênto

Data: 10 dê abril de 2015.
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