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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

TERMo DE coNVÊNro ENTRE sr CELEBRAM o MuNrcípto
DE BRAGANÇA PAULISTA E A Assoc|AçÃo DE PRoTEçÃo
AOS ANIMAIS FAROS D'AJUDA PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

Pelo presênte instrumento de um lado, o MUNICiPIO DE
BRAGANçA PAULISTA, com sede nâAvenida Antônio Pirês Pimentê|, no 2015, Jardim
Santo Agostinho, nesta cidadê, inscrito no CNPJ/MF sob o no 46.352.74610001-65,
representando, neste ato, pela S.a. HUGUETTE THEoDoRo DA SILVA, brasilêira,
divorciada, Prefeita l\4unicipal em exercício, titular da cédula de identidade de Registro
Gêral no 4734900-1 SSP/Se inscrita no CPF/[/]F sob no 120.665.868-11, doravante
dêsignado CoNCEDENTE, e de outo lado, a AssoclaÇÃo DE PRoTEçÃO aOS
ANIMAIS FAROS D'AJUDA, com personalidade jurídica de direito privado, de natureza
associativa, apolítica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nó

07.876.887/0001-25, com sede na Rua Ernesto Lo-Sardo, no 182, Jardim CaliÍórnia,
Bragança Paulista/SP, nestê ato rcpíêsêntada pela Srâ. MÁRCIA REGINA DAVANSO
ADRIANI, Presidente da Associaçáo, titular da cédula de idêntidadê dê Registro Gêral
no 13.454.144 SSP/SP, inscrita no CPF/[ilF sob no 037.635.758-47, doravantê
designâda CONVENENTE.

cúusuLA PRtMEtRA
DO OBJETO

1.'1. O presente instrumento tem como objeto a açáo conjunta
entre a CONCEDENTE e o CONVENENTE pârâ assistência dos câês ê gatos
recolhidos pelas instituições, a realizaçáo de resgates de animais em situaçáo de risco,
prestaçáo de assistência médica-vêterinária aos animais rêcolhidos, a rêalizaçáo de
programa pêrmanêntê de castraçào ê microchipagêm dê cãês e gatos, conlormê
estabelecido no plâno dê tíâbâlho, pârtê intêgíânte dêstê Tê.mo dê Convênio ê a Lêi
Municipal no 4311/2012.

cLÁusuLA SEGUNDA
DO REPASSE

2.1. O valor do repasse mensal realizado pelo l\,4unicípio de
Brâgança Paulista será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando atender às atividades
constantes no Plano de Trabalho.

cúusuLA TERcEtRA
DO PLANO DE TRABALHO

3.1. O plano de Trabalho é proposto visando às atividades
mínimas a sêrem realizadas em @mum acordo entre o N,,lUNlCíPlO, ora
CONCÉDENTE, ê a ENTIDADE, ora COVENENTE.

cúusuLA euaRTA
DOS RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes do Termo dê Convênio, suportadas
pêlo Nlunicípio correrâo à conta da dotaçáo orçamêntária da Secretaria l\4unicipal do
IúêioAmbientê sob o n' 02.17 .01 .18.542.0030.2106 3.3.50.39.00 Outros S de
Tercêiros - Pêssoa Jurídica, cabendo aos partícipês nos ânos sêquintês,
seus oíçamêntos, veíbas êspecíÍicâs para a consecuçáo do objeto do ajuste.
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

cLÁusuLA outNTA
DAs oBRrcaÇóEs

5.1. CompetÍá à CONCEDENTE / Município dê BRAGANÇA:

a) Custear os Gastos da CONVENENTE com serviços médico-
veterinários, aquisiçáo de materiais de consumo e castrações dê cáes ê gatos,
repassando mensalmentê a CONVENENTE, a quantia de R$ 20.000,00 (vintê mil
reais);

b) Liberar o pagamênto do valor reÍerido no item anterior até o 10o
(décimo) dia útil do mês, após pÍestaQáo de contas do mês anterior;

c)Assêssorar, supêNisionar, Íiscalizar e aprovar â implântâçâo e o
dêsênvolvimento do objeto do Teímo dê Convênio, através da Secretaria l\,4unicipal do
l\4êio Ambiênte - Sl\4MA;

d) Fiscalizar as condiçõês de manutençáo e tratamento dos
animais, através da Divisão de Vigilância Sanitária e da Divisáo de Vigilância
Epidêmiológica e Controle de Doenças;

e) Indicar pessoas dê baixa renda / protetores de animais do
lvlunicípio mensalmente, proprietárias dê ânimâis, que têm interesse em participar
gratuitamente do programa de controle populacional e identiÍicâçáo dê cáes e gatos do
município de Bragançá Paulista.

5.2. Competirá à CONVENÉNIE / ENTIDADE:

a) Aplicar os recursos Íinancekos rêpassâdos pêlo l\,4unicípio, em
conta bancária espêcífica do convênio em nome da Éntidade;

b) Executar suas atividades no locâl ondê o NIUNICíP|O mantém
os animais rêcolhidos ou êm outro local indicado poÍ este e deverá mantê-lo em
condiçóes de higienê ê êm ordêm, suieito à vistoria da Dlvisáo de Vigilância Saniiáriâ
(VISA) e da Diüsão de vigilância Epidêmiológica ê Controlê de Doenças (DIVE), além
de providenciar para que os animais recebam todos os cuidados necessários ao seu
bêm-estar animal e seiam tratados âmistosamênte;

c) Rêsponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais, comerciais e outros, íesultantes da execuçáo do objeto do presente termo;

d) Realizar campanhas de conscientizaçáo, o.ientaçáo contínua
da populaçáo e de educaçáo para posse responsável de animais domésticos;

e) Organizâr e realizar mensalmente as campanhas de castração,
atendendo gratuitamente os animâis abandonados e os de propriedade das pessoas de
baixa renda do município;

Í) [/]anter contato com as cidades vizinhas para prevenir o
abandono de animais no território do lvlunicípio dê Bragança Paulista;

g) PÍêstar contas ao À/lunicípio mensalmente, na Íorma da
Lêgislaçáo vigente, dos valores a quê sê rêÍeíê ao item 2.1., do presênte Termg;

h) Responder, dentro do prazo minimo de 30 (trintd dias, as so
requêrimentos, tânto do Poder Executivo como Legislativo, em relaçáo
vêrbâs públicas, à manutençáo do local destinada aos animais e
assuntos dÍêtamêntê rêlacionados ao presente Termo.
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do PreÍ'eito

GLÁUSULA SEXTA
DA vtGÊNclA, DA ALTERAçÃo, DA RESclsÃo E DA RENÚNcla

6.1. O prêsente Te.mo dê Convênio entrará êm vigor na data dê
sua assinâturâ e terá a duraçáo de 12 (doze) meses, se náo houvêí maniÍestaçáo
contrária das pârtês, com possibilidadê de prorrogaçáo por até 60 (sessêntâ) meses;

6.2. O presente Termo de Convênio poderá ser alterado dêsdê
que náo prejudique o objêto estabelecido nêstê Termo de Convênio e que náo
modiÍique âs condiçóes mínimas estabelecidas no plano de trabalho;

6-3. O presente Termo de Convênio poderá â qualquer momento
ser rescindido, por inÍraçáo lêgalou descumprimênto de suas cláusulas, ou denunciado
por desintêrêssê unilateral ou consensual, mêdiânte comunicação poí êscrito, no prazo

de 60 (sessenta) dias, respondendo cada partícipe pêlas obrigaçóes assumidas até a
data do rompimento do acordo;

6.4. Na hipótese de dênúncia, rescisão ou êxtinçáo do convênio,
deve.á â ENTIDADE âprêsentar ao Município no prazo dê 30 (trintd dias, a
documêntaçáo compíobatória do cumprimênto das obrigaçõês assumidas até aquêla
data. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os proveniêntes das receitas
obtidas das âplicaçóes Íinanceiras realizadas, seráo devolvidos ao Município no prazo

improrrogável de 30 (trintd dias do Íato, sob pena da tomada das providências píêvistâ
no art. 116 da Lei de Licitaçoes.

cLÁusuLA sÉTIMA
DO FORO

7.1. Para dirimir eventuais dúvidas que possam §er suscitadas na

interpretaçáo do presente TeÍmo de Convênio, Íicâ êleiio o Foro de Bragançâ Paulista,
com exclusáo de qualquer outro por mais privilegiado que sêja ou possa paÍecet

E, por estarem de acordo com as cláusulas âqui transcritas, as
convenêntês assinam o presênte Termo de Convênio em 02 (duas) viâs dê igual teor e

forma, para os efêitos legais e dê dirêito.

Bragança Paulista, 29 dê julho de 2016.

HUGUETT
PreÍeiia

FRANCISCO CH
Sêcretário Mun
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

PLANO DE TRABALHO

DO OBJETIVO

Rêalizaçáo de atividades conjuntas entre o Município de Bragança
Paulista e a Faros D'Ajuda AssociaÇão de Proteção aos Animais para a promoção dâ
assistência dos animais rêcolhidos pelâs instituiçôes, a realizaçáo de resgates de
animais em situaçáo de risco, a promoçáo de assistência médica veterinária aos
animais recolhidos, a reâlizaçáo dê programa permanente de castraçáo ê
micÍochipagem de cáes e gatos, de âcordo com a Lêi N,'lunicipal no 4311/2012.

í. DAs oBRtcaçôEs Do MUNtcípto DE BRAGANçA pAuLtsra

1.1 Repassar à Associaçâo dê Protêção aos Animais Faros D' Ajuda,
mensalmente, o montantê correspondente à R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
paía a execução do obieto do Termo de Convênio, conlorme plano de
aplicâçáo do rêcurso financeiro abaixo subscrito, até o 10o (décimo) diâ útil
de câdâ mês, após a prestaçáo de contas do mês anterior. Vale ressaltar
que estê vâlor coríêsponderá aos gastos necessários à manutençáo de no
máximo de 350 (trêzêntos ê cinquenta) animais no Canil l\4unicipal;

1.2 Encaminhar, mênsalmente, à Associaçáo, proprietários e seus animais
domésticos (cáes ê gatos - machos e fêmeas) cadastrados pela PreÍeitura
Municipal, por mêio da Campanha Permanente de Castraçáo do
[/lunicípio, paÍâ cirurgias de esterilizaçáo (esterilizaçáo cirúrgica) e
implantaçáo dê micíochip;

1.3 Fornecer microchips para identificaÇão dos animais castrados por meio da
Campanha Permanente dê Castraçáo do l\,4unicípio, desde que a
Administraçáo tenha disponibilidade Íinanceira;

1.4 Disponibilizar acomodaçáo paÍa caseiro, vinculado à Convêniada,
rêsponsávêl pela zeladoria do Canil Municipal;

1 .5 l\,4antêr a via dê acesso êm boas condiçóes;

1 .6 Fazêr roçada periódica do mato situado ao redor do Canil Municipal;

1.7 Prêstar os seNiços de
êm pequênos reparos
madeiramênto;

1.8 EÍetuar o pagamento
Municipal;

1.9 Disponibilizâr 2 (dois) Íuncionários públicos para prestaçáo de serviços
gerâis no Canil;

1.10 Analisar e aprovar as documentações técnicas e administrativas, bem
como as prêstaçôes de contas dos recursos repassados;

1.Í1 Acompanhar a aplicaçáo dos recursos e fiscalizar a prestaÇáo de contas;

1 .12 l\4onitorar e avaliar, periodicamente, a execução do Plano de Trabalho;

1 .13 Responsabilizar-se pelo controle, registro e triagem dos anim
êncaminhados ao Canil N,4unicipal, provenientes de situaçáo
maus-trâtos,

que seráo

2. DAs oBRtcAçôEs DA AssochçÃo FARos D'AJUDA

2.1 Executar o objeto do Termo de Convênio, Plâno de Trabalho
normas de regênciai
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2.2

Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Gabinete do Prefeito

Realizar a administraÇáo técnica-opêracional do Cânil Municipal;

Prestar assistência médica-vêtêrinária dos animâis recolhidos, consistente
no tratamento médico-veterinário píêvêntivo, clínico ê cirúrgico, exâmês
de diagnóstico (êxames laboratoíiais, raio-x, ultrassom, êtc.), vacinâção ê
veímiÍugaçáo prêvêntiva contra doençâs infectocontâgiosas e controlê dê
ectoparasitas aos animais residentes e êncaminhados âo Canil Municipal,
conÍormê critérios de vulnêrabilidade e risco previstos nâ Lêi Municipal no

431112012, que institui o Estatuto de Proteçâo e Controlê dos Animais no
l\4unicípio dê Bragança Paulista. Despesas com transporte, medicamentos
e demâis insumos seráo de rêsponsabilidade da Conveniada;

Mantêr o espaço múnicipal utilizado êm condiçóes dê higiene e boa
ordêm, priorizando o bem-êstar animal, conforme prevê a Lei Municipal no

431112012, ê demais normâs dê regência. Dêspesas com mâteÍiais de
limpeza sêráo de responsabilidâdê da Conveniada;

Forneceí âdêquada alimeôtâçâo aos animais do Canil l\4unicipal ou quê
estejam têmporariamente na Clínica da Faros D'Ajuda;

Realizaí, mênsalmente,75 (sêtenta e cinco) cirurgias de esterilizaçáo
(esterilizaÇáo cirúrgica) e implântaçáo de microchip em cães e gatos
(machos e Íêmeas), sendo:

2.6.1 Realizaí, mensalmente, no mâimo, 40 (quarênta) cirurgias de
esterilizaÇáo (êsterilizaçáo cirúígica) e implantaçáo dê microchip em
cáes e gatos (machos e fêmeas) cadastrados no Canil municipal;

2.6.2 RealizaL mensalmente, no mínimo, 35 (trinta e cinco) cirurgias de
esterilizaçáo (estêrilizaçáo cirúrgicâ) ê implantaçáo de micíochip em
cáes e gatos (machos e Íêmeâs) encaminhados pela Prefêitura
Municipal, por meio do Programa Peímânente de castÍaçáo do
Município;

2.6.3 O saldo rêmanescentê das castraçóes e microchipagem previsto no

item 2.6.1 sêrá transferido pârâ o item 2.6.2, devendo âs castraçóes
serem realizadas no mês, em animâis êncaminhados por mêio do
Programa Permanente de Castrâçáo do Município, a Íim dê se
atingir a meta de 75 castraçóes por peÍíodo.

2.4

2.5

2.6

2.7 l\ranter cadastro atualizado de entrada ê saída dos animais no Canil
lvlunicipâ|, conforme procêdimêntos adotados pela SN4[44;

2.8 Garantir que todos os animâis doados do Canil Municipal sêjam castrados
e identiÍicâdos mediante implânta§âo de microchip§- No câso de animais
que esteiam impossibilitados de passarem pelo procedimênto cirúrgico
ântêriormente à doação, a entidade dêvêrá garantir que os procedimentos
seiam rêalizados assim que o animal esteja êm condiçóes clínicas
adequadâs à castraçáo;

2.9 Oferecêí acompanhamento pós-cirúrgico presenciâl para os
Programâ Pêrmanente de Castraçáo do lvlunicípio, poÍ um
(cinco) dias â contar da data da cirurgiâ:

2.10 Promovêr, rêgularmente, Campânhas de AdoÇáo de Animâis do
Mun,cipal;

2.11 Promover assistênciâ médica-veterinária pós adoçáo pêlo pêríodo de
(trintâ) dias, caso o animal âdoêçâ;
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista
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2.'12 Acolher e disponibilizâr os sêrviços dê assistência vetêrinária a cáes e
gatos de rua doentês, Íêridos ê dêbilitados ou oriundo de maustratos
resgatados por voluntários ê pêlo Podêr Público, no período das 08h00 às
22h00, de segunda à sexta e das 08h00 às 18h00 aos sábados; bem
como prestar assistência médico-veterinária 24hs aos ânimais de íua em
situâçôês de alto risco (atropelamento, vítima de violência, brigas com
lêsôês grâves) encaminhado pelo Poder Público;

2.12.1 O acolhimento deverá ser realizado. após o rêcêbimênto do reoistro
de denúncia - RD - do animal iunto à Sêcretaria Municipal do Meio
Ambiente. salvo se o acolhimento sê der Íorâ do horário de
funcionamento da Secretgriâ, dêvendo, neste caso, a Associaçáo
comunicar o ocorrido ao Orgão Ambiental Municipal, no primeiro dia
útil subsêquentê ao acolhimento;

2.13 Colocâr à disposiçáo da Secretaria lvlunicipal do Meio Ambiente toda â
documentaçáo rêÍêrênte à ap,icaçáo dos recursos repassados,
possibilitando o mais amplo âcompânhâmênto do desenvolvimento do
objeto do Termo dê Convênio;

2j4 Prcsta. contâs à Secretaria Municipal do l\reio Ambiente da correta
aplicaÇáo dos recúísos rêpassados, conforme orientaçóes da Secretaria
l\4unicipal de FinanÇas, e legislaQâo vigentê, sêm prejuízo do atêndimento
das instruções do Tribunal de Contas ou novas orientações da
Conveniada, sob a pena de Íicar impedida de recêlrêr quâisquêr outíos
rêcursos financêiros pelo l\4unicípio:

2.14.1 Apresentar ao município até o dia 10 (dez) do mês subsêquênte,
prêstaçáo de contas relativa à aplicação dos recursos repassados
durantê o mês antêrioí, acompanhadas dos sequintes documentos:

2.14.1.1. Rêlatório dê execuçáo físico-frnanceiro conÍorme modelo a ser
deÍinido pela Sêcíêtâriâ Municipal dê Finanças - SMF;

2.14.1.2. RelatóÍio contendo documentaçáo comprobatória dos pagamêntos
efetuados com recursos repassados pelo N4unicípio por meio dê notâs
fiscais/Íaturas ou comprovantes de despesas e as devidas justiÍicativas dos
gâstos;

2.14.1.3. Comprovante de recolhimento dos recursos náo aplicados, quando
houver;

2.14.1.4. Banco dê Dados de Registro dos Animais, contendo a data de
entrada e saída do animal no Canil;

2.'14.1.5. Recolhêr uma via de todos os formulários de entrada, saída e
doaÇões dos animais junto com a píestaçáo dê contâs;

2.í4.1.6. Rêlâtório quântitâtivo ê qua,itativo dos animais que dêram entrada
no Canil l\4unicipal, juntâmênte com a prestaçâo de contas;

2.í4.1.7. Rêlatóíio contendo a quantidade de cirurgias de esterilizaçáo e
implântação dê micíochips realizados.

2.15. Mântêr â contabilidâdê, os procedimêntos contábêis ê os íegistros
estatísticos atualizâdos ê êm boâ ordem, sêmpre à disposiçáo da PreÍeitura,
de Íorma a garantir o acesso às inÍormaçóes da correta aplicaçáo
ulilizaçáo dos recursos Íinanceiros recebidos;

%-
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2.16. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pêlo
Município na prestação de serviços obleto deste Termo de Convênio;

2.17. Assegurar ao Município, as condiçóes necessárias ao
acompanhamento, supervisáo, Íiscalizaçáo e avaliaçáo da execuçáo e dos
rêsultados dos serviços objetos deste Termo de Convênio;

2.'18. Encaminhar à Secretaria Municipal do Meio Ambientê, por mêio dê
ofício assinado pela Diretoria da Associaçáo, as soliciiaçóes de melhoíiâs ê
intêtuênQôes nêcêssárias ao Canil l\4unicipal;

2.19. l\,4êncionar, durante o período de vigência deste Termo de Convênio, a
PreÍeitura Municipal dê Bragança Paulista como instituiçáo apoiadora nas
âçõês relacionadas ao Canil Municipal, bem como a Campanha Cuidê Bêm
de seu Pei nos materiais inlormativos/êducacionais impressos e/ou digitais;

2.20. Pafticipaí de evêntos e campanhas da Convenente relacionados à
educaÇão ambiental, quando solicitado; e

2.21. Zel{ pela manutençáo dos padrõês de qualidade dos serviços
prestados de acordo com a legislaçáo vigêntê e dêmais normas técnicas
Íêlacionadas ao objeto do Termo de Convénio.

3. pLANo DEAPLTcAÇÁo Dos RECURSoS FtNANCEtRoS poR MÊs.

ELEMENTOS DE DESPESA ORIGEM DOS RECURSOS TOTAL

M
M

Y

ü

PREFEITURA FAROS
Administraçáo Geral do Canil
À/lunicipal

1.000,00 1.000,00

Honorários dos prestadores
de serviÇos médico
vêtêíinário, clínico, cirúrqico,
preventivo ê dê diâgnóstico
dos animais cadastíados do
Canil l\,4unicipal ou que
estejam em período de
obsêrvâçáo pós-adoçáo de 30
(trinta) diâs.

5.000,00 5.000,00

Manutençáo e funcionamento
do canil, incluindo prestadores
dê sêrviços, Íuncionários da
Convêniada, para realizaçáo
do trâtamento diário
(alimentaçáo e limpêzâ) ê
mânejo de animais e outros
servicos em qeral.

4.000,00 4.000,00

I
Mateíial de consumo,
incluindo medicamentos
vetêrinários, material de
limpeza, microchip,
alimentaÇáo e insumos
diversos.

6.000,00 ,*a\

Realizaçâo mensal de 75
(setentâ e cinco) cirurgias de
esterilizacáo (esterilizacáo
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ciíúrgica) e implantação de
mic.ochip em animâis
domésticos cáes ê gatos,
sendo, no mâimo, 40
(quarenta) cirurgias de
êsterilizaçáo (êstêrilizaçáo
cirúrgica) ê implantâÇáo de
microchip em cáes ê gatos
(mâchos ê Íêmeas)
cadâstrados no Canil
lvlunicipal e no mínimo, 35
(Íintâ e cinco) cirurgias dê
esterilizaçáo (êsterilizaÇáo
cirúrgica) ê implantaçáo de
microchip êm càes e gatos
(machos e Íêmeas)
encaminhados pelo município.

5.000,00 5.000,00

Eventos, transportes,
campanhas de adoçáo,
material inÍormativo e
êducecional.

2.000,00 2.000,00

Atendimento médico-
veterinário 24h dê
URGÊNCIA/EMERGÊNClA
para animais resgâtados Íora
dô horário de Íuncionâmento
do Canil l\4unicipal.

3.000,00 3.000,00

TOTAL 20.000.00 6.000,00 26.000.00

SILVA


