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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE 

 

 

FAROS D’AJUDA – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
CNPJ 

07.876.887/0001-25 

Endereço 

Rua Ernesto Lo sardo, 182 – Jd. Califórnia 

E-mail 

admfaros@uol.com.br 

Cidade 

Bragança Paulista 

UF 

SP 

CEP 

12.919-450 

DDD/TELEFONE 

(11) 94304-1312 

Banco  

CEF 

Agência  

0293 

Conta Corrente 

Tipo 003 – cc 00001052-8 
Nome do Representante Legal 

Márcia Regina Davanso Andriani 

IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 

13.454.144-3 SSP/SP 

CPF 

037.635.758-47 

DDD/TELEFONE 

(11) 94304-1312 

 Endereço 

Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia 

E-mail 

admfaros@uol.com.br 

Nome do Responsável Técnico pelo projeto 

Marcella Blum de Moraes 

IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR 

18.623.696 

CPF 

129.860.588-17 

DDD/TELEFONE 

(11) 95999-0888 

E-mail 

marcelabloom@gmail.com 

  

 

2. INSCRIÇÕES E REGISTROS 

 

Inscrição no CMAS / CRCE Nº  2613/2012 

Registro no CMDCA (quando houver) Nº 

Inscrição no CMI (quando houver) Nº 

Inscrição no CMPcD (quando houver) Nº 

Inscrição no CNAS Nº 

CEBAS – último registro e validade Nº 

Utilidade Pública (  )Federal (  )Estadual (  X )Municipal Nº Lei Municipal 4121/2010 
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3. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC 

 

A Faros d’Ajuda e uma entidade de proteção aos animais, sem fins lucrativos, fundada em 07 de 

dezembro de 2015. A entidade iniciou suas atividades junto ao canil municipal de Bragança Paulista, 

inicialmente como voluntários por 17 meses. Em 2008 firmou seu primeiro convênio com o município e 

desde então vem realizando extenso trabalho em prol dos animais de rua. Nossa missão consiste em 

acolher os animais de rua doentes e feridos, dar a eles atendimento veterinário clínico e cirúrgico e, 

uma vez recuperados, encaminhá-los para adoção. Alo longo de quase 13 anos de atuação, a Faros 

d’Ajuda já acolheu mais de 15 mil animais, realizou castração para mais de 13 mil animais e conseguiu 

adoção para quase 9 mil animais. Também realizamos eventos de adoção e conscientização sobre posse 

responsável. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Identificação do Objeto da Parceria Período de Execução* 

Realização de atividades conjuntas entre o Município de 

Bragança Paulista e a Faros d’Ajuda - Associação de Proteção 

aos Animais para acolher e recuperar cães e gatos de rua 

doentes e feridos ou oriundos de maus tratos e contribuir 

para o controle populacional dos mesmos, de acordo com a 

Lei Municipal nº 4311/2012 

 

Início 

27/08/2018 

Término 

27/12/2018 

Descrição da realidade que será objeto da parceria 

Animais abandonados por seus responsáveis/tutores em vias públicas, urbanas e rurais, tornam-se 

vítimas de maus tratos e acidentes; adoecem e transmitem doenças com facilidade; e procriam 

indiscriminadamente. Muitos definham e agonizam pelas vias públicas sem qualquer assistência. São 

vítimas do desrespeito que o cidadão, ao cometer o abandono, nutre pela vida animal e pela cidade 

onde vive, pois gera um grande problema social e de saúde pública.  

 

Impossível recolher todos os animais existentes em vias públicas para mantê-los confinados em canis e 

abrigos aos milhares, com garantias de segurança e bem-estar que precisam e merecem ter. Mas, é 

possível, digno e necessário resgatar e acolher os que estejam doentes, feridos e debilitados para 

proporcionar-lhes a oportunidade do tratamento médico-veterinário, e uma vez recuperados, inseri-los 

em novos lares. 

 

Bragança Paulista se diferencia na região por manter um canil municipal atuante para a concreta 

recuperação dos animais, acolhidos, atendidos e tratados, independente da gravidade de seu estado. 

Entendemos ser do interesse da população que o tratamento digno aos animais de rua nessas 

condições seja mantido, assegurado e ampliado.  
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(a) acolhimento de cães e gatos de rua doentes, feridos e debilitados; oriundos de maus 

tratos; bravios e mordedores comprovados, encaminhados pelo serviço público; 

(b) assistência médica-veterinária emergencial, clínica e cirúrgica, assim como a 

preventiva, aos animais acolhidos e aos já residentes no canil municipal;  

(c) realização de cirurgias de esterilização de cães e gatos residentes no canil municipal, ou 

adotados do canil municipal, e para beneficiários cadastrados na Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente 

(d) realização de campanhas de adoção e de conscientização para a posse responsável. 

 

 

6. METAS A SEREM ATINGIDAS 

 

Metas Quantitativas Atividade a ser Desenvolvida Periodicidade/Prazo 

até 120 animais Novos acolhimentos de cães e gatos nas condições 

descritas no item 5 

mês 

Até 350 animais Manutenção e tratamento de animais residentes 

no canil municipal 

mês 

Até 75 Esterilização de cães e gatos com microchips 

fornecidos pela Prefeitura 

mês 

4 Campanhas de adoção em vias públicas ou em 

locais públicos ou privados 

Mês 

30 Campanhas de adoção no canil municipal Mês 

4 Palestras, ações ou campanhas de conscientização 

para a posse responsável de animais de estimação 

Mês 
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7. FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

Atividade a ser Desenvolvida ) Descrição da Atividade a ser 

Desenvolvida  

Profissional Responsável 

Pela Atividade 

 

Novos acolhimentos de cães e 

gatos nas condições descritas no 

item 5 

 

 

 

• Cadastramento do animal 

com descrição e foto, local do 

resgate, situação na chegada; 

serviço que realizou o resgate 

e apontamentos relevantes; 

• Avaliação clínica com 

definição da suspeita de 

diagnóstico e proposta de 

tratamento; 

• Acomodação do animal em 

canil/gatil apropriado ao 

diagnóstico; 

• Realização do tratamento 

médico veterinário diário 

e/ou cirúrgico, com 

procedimentos de apoio 

• Dar alta médica ao animal 

recuperado e encaminhá-lo 

para canil/gatil de animais 

para adoção; 

 

Equipe técnica 

Manutenção e tratamento de 

animais residentes no canil 

municipal 

• Realizar manejo, alimentação 

e limpeza diária dos canis e 

gatis; 

• Realizar banhos e 

pulverizações conforme 

orientação veterinária; 

• Realizar soltura dos animais 

em local de recreação 

conforme orientação 

veterinária; 

 

Equipe de serviço gerais 

• Realizar supervisão diária dos 

canis e gatis; 

• Realizar medicação e 

procedimentos descritos em 

tratamentos; 

Equipe técnica 



 

 
FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
Sede Social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia – Bragança Paulista – SP (12919-450) 

admfaros@uol.com.br – (11) 94304-1312 - CNPJ: 07.876.887/0001-25 

 

. 5 

• Realizar e controlar ações 

preventivas como vacinação 

e controle de parasitas; 

• Atualizar cadastro e o 

registro de saúde dos 

animais; 

Esterilização de cães e gatos com 

microchips fornecidos pela 

Prefeitura 

• Realizar esterilização de cães 

e gatos do abrigo, de animais 

adotados do canil municipal 

ou de proprietários inscritos 

na Secretaria do Meio 

Ambiente; 

Equipe técnica 

Campanhas de adoção em vias 

públicas ou em locais públicos ou 

privados 

• Exposição de cães e gatos do 

canil municipal,  pré-

selecionados por veterinário 

do abrigo, castrados e 

vacinados. 

• Entrevista do adotante, 

documentação e orientações 

para a posse responsável. 

Equipe administrativa 

Campanhas de adoção no canil 

municipal 

• Seleção dos animais, 

entrevista do adotante, 

documentação e orientações 

para a posse responsável, de 

segunda a domingo, em 

horário estabelecido. 

Equipe técnica e equipe 

administrativa 

Palestras, ações ou campanhas de 

conscientização para a posse 

responsável de animais de 

estimação 

• Palestras sobre o canil 

municipal, posse responsável, 

saúde veterinária, leis de 

bem-estar animal para 

adultos multiplicadores 

(professores, profissionais da 

saúde, assistência social, 

meio ambiente, recursos 

humanos etc) 

Equipe técnica e equipe 

administrativa 

 • Material de apoio 

patrocinado 

Equipe administrativa 

 



 

 
FAROS D'AJUDA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
Sede Social: Rua Ernesto Lo Sardo, 182 – Jd. Califórnia – Bragança Paulista – SP (12919-450) 

admfaros@uol.com.br – (11) 94304-1312 - CNPJ: 07.876.887/0001-25 

 

. 6 

 
7.1 – Metodologia 
 
A) EQUIPE TÉCNICA composta por: 

• 2 veterinárias contratadas e dedicadas aos animais do abrigo; 

• 1 veterinária cirurgiã contratada sob demanda; 

• 1 veterinário voluntário da Ortopedia; 

• 1 veterinário voluntário da Clínica Geral; 

• 1 veterinária voluntária para exames laboratoriais simples e ultrassom 

• 1 auxiliar técnico 

• Estagiários voluntários da medicina veterinária, sob demanda 
 

B) EQUIPE DE MANEJO E SERVIÇOS GERAIS composta por: 

• 2 funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista; 

• 3 funcionários contratados pela Faros d’Ajuda; 

• Escala 6x1 de segunda domingo,  das 8 às 17 horas.  
 

C) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

• Operacional: de segunda a domingo, das 8h00 às 18h00 

• Ao público: de segunda a domingo, das 13h00 às 16h00 
 

D) RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE NOVOS ANIMAIS  
 

▪ Cães e gatos doentes, feridos, atropelados, ou oriundos de maus tratos são 
acomodados em gaiolas de recepção ou, na urgência/emergência, é encaminhado 
imediatamente para as instalações clínicas sob cuidados da veterinária do período. 

 
Após acolhimento, é realizado o cadastro com apontamento de características, 
condição de entrada, local e origem do resgate, e registro fotográfico.  
 
O animal é avaliado pela veterinária do período, é colocada uma coleira contra pulga, 
carrapatos e mosquito da leishmaniose em adultos e contra pulga e carrapatos em 
filhotes, com o número de seu cadastro escrito na coleira. Banhos, tosas e 
vermifugação são feitas dependendo da condição física do animal e sob orientação da 
veterinária. 
 
Uma vez fechado o diagnóstico ou suspeita do diagnóstico, o animal é encaminhado 
para uma das seguintes áreas: 
 
Gaiolas de internação (cães e gatos);  
Canis individuais da Mobilidade restrita; 
Canil coletivo Infecto-Contagioso – Cinomose/Parvovirose; 
Canil coletivo Infecto-Contagioso – TVT; 
Canil coletivo para Dermato; 
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Canil coletivo para clínica geral; 
Canil individual para bravio; 
Canil individual para fêmeas prenhes, cio ou com ninhada; 
Gatil coletivo para FIV/Felv 
Gatil com gaiolas para Infecto-Contagioso 
 
Os animais recebem tratamento clínico e cirúrgico para todos os tipos de enfermidade. 
Realizamos cirurgia para retirada de tumor, cirurgias gerais e ortopédicas, 
quimioterapias, fluidoterapia, exames laboratoriais e de imagem (raio-x e ultrassom).  

 
▪ Cães e gatos sadios são acomodados em gaiolas de recepção. 

Após acolhimento, é realizado o cadastro com apontamento de características, 
condição de entrada, local e origem do resgate, e registro fotográfico.  
 
O animal é avaliado pela veterinária do período, é colocada uma coleira contra pulgas, 
carrapatos e mosquito da leishmaniose (adultos) e contra pulgas-carrapato (filhotes), 
com o número de seu cadastro escrito na coleira. Banhos, tosas e vermifugação é feita 
sob orientação da veterinária. 
 
Uma vez constatado que o animal está sadio, o mesmo é encaminhado para área de 
observação e depois para os canis de adoção, entrando na lista de castrações, 
vacinações e vermifugações a serem realizadas. 
 

E) ANIMAIS RESIDENTES NO ABRIGO  
▪ Inspeção diária de animais em tratamento pela equipe técnica que realiza a medicação 

e procedimentos necessários até a alta médica e remanejo para canis de adoção. 
▪ Execução de cirurgias gerais e de esterilização são realizadas conforme cronograma. 
▪ Monitoramento regular de canis e gatis com animais para adoção a fim de observar 

condição física dos animais. 
▪ Aplicação de vacinas V-8 (em cães) e V-3 (em gatos) para prevenção de doenças infecto-

contagiosas conforme cadastro de prevenção. 
▪ Aplicação de vacinas antirrábicas em cães e gatos conforme cadastro de vacinas. 
▪ Vermifugação periódica em cães e gatos conforme cadastro de prevenção. 
▪ Realização de banhos e tosas conforme necessidade. 
▪ Realização de controle e substituição de coleiras antiparasitárias e cronograma de 

pulverizações em animais. 
▪ Realização de controle antiparasitário com pulverização/vassoura de fogo em 

ambientes. 
▪ Realização de manejo de animais para outras áreas são realizados conforme 

necessidade; 
▪ Realização de cirurgias de esterilização para animais do abrigo, cuidadores e 

beneficiários encaminhados pela secretaria do meio ambiente em instalações clínicas 
do abrigo. Após a castração, o animal retorna para a gaiola de origem e permanece em 
observação até ser retirado pelo responsável. Os animais do abrigo retornam aos 
canis/gatis de origem, plenamente de posse de suas faculdades. 
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▪ Os óbitos são apontados no cadastro dos animais e os corpos são acomodados em 
sacos dentro de um freezer a este fim destinado, e são recolhidos semanalmente por 
serviço indicado pela Prefeitura. 

 
F) ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS E LIMPEZA DO LOCAL  

▪ A limpeza de canis e gatis é realizada diariamente, duas vezes ao dia, da seguinte forma: 
o Pela manhã, limpeza pesada, realizada com água corrente para retirada do excesso, 

coleta de sólidos. Em seguida, usado cloro e/ou detergente e finalizado com 
desinfetante. Pela tarde, limpeza simples com água corrente e coleta de sólidos. 

o As gaiolas são lavadas todos os dias pela manhã e higienizadas ao longo do dia 
sempre que há necessidade.  

▪ Após a limpeza do canil/gatil/gaiola pela manhã, é fornecida a ração em comedouros 
individuais ou coletivos. À tarde, após a limpeza de repasse, é feito o complemento da 
ração. A quantidade distribuída é adequada ao tamanho e ou quantidade de animais 
acomodados no local.  

 
G) ADOÇÃO DE ANIMAIS 

▪ Os animais adultos aptos para adoção estão acomodados em canis/gatis para adoção. 
Os animais adultos (gatos e cães) são doados castrados, vermifugados, vacinados 
contra a raiva e na medida do possível vacinado contra doenças virais. Na 
eventualidade de ocorrer uma adoção sem que o animal esteja castrado, é realizado o 
agendamento do procedimento gratuito. 

▪ Os animais filhotes aptos para adoção estão acomodados em canis para adoção e em 
lares temporários (gatos e cães filhotes), onde são preparados para tal fim. Após 
receberem as 3 doses de vacina V8 (cães) os mesmos são castrados e então doados, 
estando com mais de 5/6meses. 

▪ Os animais podem ser adotados sem a castração para não perder a oportunidade de 
inserção em novos lares, porém a castração gratuita é obrigatória e agendada 
posteriormente. 

▪ Os animais encaminhados para campanhas externas de adoção são pré-selecionados 
pela veterinária do abrigo. Os animais adotados em visitas no abrigo são indicados pela 
veterinária, que conduz a visita e a entrevista. 

▪ Após ser entrevistado e aprovado, o adotante assina um Termo de Responsabilidade 
pela adoção e recebe uma cópia do cadastro do animal, contendo informações de 
entrada no abrigo, assim como evolução de vacinas (selos), vermifugação e validade da 
coleira antiparasitária. 

 
H) CONSCIENTIZAÇÃO PARA A POSSE RESPONSÁVEL 

▪ São realizadas palestras, ações e desenvolvimento de material que incentivam a adoção 
e a posse responsável de animais, oferecidas ao público em geral e profissionais 
multiplicadores. 

▪ As palestras são oferecidas em escolas, empresas e associações. 
▪ Campanhas de incentivo à posse responsável são realizadas com material impresso e 

uso de mídias sociais. 
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8. PLANO DE APLICAÇÃO  

PESSOAL E ENCARGOS               

  VALORES DE SALÁRIOS E ENCARGOS MENSAIS VALOR DE SALÁRIO E ENCARGOS PERÍODO TOTAL DE 2018 

Cargo / 

Função 

Forma de 

Contratação 

Carga 

Horária 

Salário 

Mensal 
Qtd. 

Salário 

Total 

Mensal 

FGTS 

Mensal 

INSS Patr. 

Mensal 

PIS 

mens

al 

Outros 

benf. da 

categoria 

Custo 

Total 

Mensal 

(salário + 

encargos) 

Qtde. 

de 

meses 

Salário Total 

projeto/ativi

dade 

FGTS Total 
INSS Patr. 

Total 

PIS 

Total 

Outros 

benf. da 

categoria 

Custo 

Período 

Total  

 Servente de 

serviços 

gerais CLT 220 1.200,00 3  3.600,00  350,00 1.200,00 60,00 2.490,00  7.700,00 4  14.400,00  1.400,00 4.800,00 240,00 

 

 

9.960,00  30.800,00 

TOTAL  3  3.600,00  350,00 1.200,00 60,00 2.490,00  7.700,00 4  14.400,00  1.400,00 4.800,00 240,00 

 

 

9.960,00  30.800,00 

 

 

 

 

 

PROVISÕES (13º Salário / Férias /Outros)         

Cargo / Função 
Salário 

Mensal 
Qtd. 

Salário Total 

Mensal 
 Total 

Meses 
Provisão 

13º Salário 
Provisão  1/3 

Férias  
FGTS sobre 

as provisões 

INSS 

sobre as 

provisões 
Outros  Custo Total  

 Servente de serviços gerais 1.200,00 3 3.600,00  4 1.200,00 1.600,00 700,00 900,00 600,00  5.000,00 

 TOTAL 1.200,00 3 3.600,00  4 1.200,00 1.600,00 700,00 900,00 600,00  5.000,00 
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Material de Consumo     

Atividade Descrição do Item 
Unidade de 

medida 
Valor Unitário Quant Valor Total 

Materiais e medicamentos Descartáveis e medicamentos  Diversificado     4.500,00 

 Ração Ração para cães e gatos  Diversificado      7.000,00 

Insumo geral 

Produtos de limpeza, água, gás, peças para reparos, comedouros, 

bebedouros, cordas, guias, tapetes higiênicos, etc Diversificado      475,00 

TOTAL    11.975,00 

 

 

 

     

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica     

Atividade Descrição do Item 
Unidade de 

medida 
Valor Unitário Quant Valor Total 

Veterinário Clínico Atendimento médico veterinário no abrigo Hora 18,00 500 9.000,00 

Veterinário Cirurgião Cirurgia de esterilização Procedimento 55,00  75 4.125,00 

Veterinário Cirurgião Cirurgia geral Procedimento 105,00 10 1.050,00 

Veterinário Anestesista Anestesia inalatória Procedimento  120,00 10 1.200,00 

 Diagnósticos Exames laboratoriais e de imagem Procedimento Variado Variado 1.200,00 

 Outros  Pequenos reparos Procedimento Variado Variado 500,00 

TOTAL    17.075,00 
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9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Despesas 

 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 TOTAL 

Recursos Humanos e provisões 

 
 
 
 
 

8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 35.800,00 

Material de Consumo 

 
 
 

11.975,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 47.900,00 

Serviços de Pessoa Jurídica 

 
 

17.075,00 17.075,00 17.075,00 17.075,00 68.300,00 

TOTAL 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00 
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MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO 
  

O QUE SERÁ AVALIADO? MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
QUANDO/ 

PERIODICIDADE 
Nº de Animais - Lista de controle interno de inclusão e exclusão de animais; 

 

Mensal 

 

 

Qualidade do Serviço 

 

- Visita in loco para observações referentes à estrutura física; 

- Registros e documentos comprobatórios referentes a capacitações da equipe de trabalho; 

- Entrevistas com usuários diretos e/ou indiretos; 

- Recursos Humanos conforme proposto no Plano de Trabalho; 

Quadrimestral 

Alcance das metas e resultados - Visitas in loco; 

- Analise dos “Meios de Verificações”; 

- Relatório Parcial de Execução do Objeto; 

- Relatório Parcial de Execução Financeira.  

Quadrimestral 

- Relatório Final de Execução do Objeto; 

- Relatório Final de Execução Financeira. 
Anual 

Grau de Satisfação dos Residentes e/ou familiares - Pesquisa de satisfação com usuários diretos e/ou indiretos;  Anual 
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10.1 – Indicadores de Processo 

METAS QUANTITATIVAS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Até 120 novos acolhimentos de cães e gatos nas 

condições descritas no item 5 

Relatório de entrada e saída de animais RESA – Registro de Entrada e Saída de Animais, via Rosa, 

numerada sequencialmente. 

FA – Ficha de Atendimento numerada, com descrição do 

procedimento, assinada pela equipe técnica executora. 

Manutenção e tratamento de até 350 animais 

residentes no canil municipal 

Relatório de entrada e saída de animais RESA – Registro de Entrada e Saída de Animais, vias 

Brancas, Azuis e Amarelas, numerada sequencialmente, 

contendo anotações e selos de vacina. 

FA – Ficha de Atendimento numerada, com descrição do 

procedimento, assinada pela equipe técnica executora. 

Até 75 esterilização de cães e gatos com microchips 

fornecidos pela Prefeitura 

Relatório de cirurgias FA – Ficha de Atendimento numerada, com descrição do 

procedimento, assinada pela equipe técnica executora. 

Havendo microchipagem, aplicação de etiqueta 

numerada com código, podendo a microchipagem ser 

aferida por leitor óptico. 

4 campanhas de adoção em vias públicas ou em 

locais públicos ou privados 

Relatório de entrada e saída de animais  Fotos do evento e dos animais com adotantes 

30 campanhas de adoção no canil municipal Relatório de entrada e saída de animais Fotos dos animais com adotantes 

4 Palestras, ações ou campanhas de conscientização 

para a posse responsável de animais de estimação 

Relatório de atividades extras Fotos dos eventos; amostra de impressos e publicações 

em mídias sociais 
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10.2 – Indicadores de Resultado 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Tratamento veterinário clínico, cirúrgico e 

preventivo de cães e gatos 

Relatório Estatístico de animais FA – Ficha de Atendimento numerada, com descrição do 

procedimento, assinada pela equipe técnica executora. 

Cirurgias gerais e de esterilização Relatório Estatístico de animais FA – Ficha de Atendimento numerada, com descrição do 

procedimento, assinada pela equipe técnica executora. 

Manutenção de até 350 animais residentes no 

abrigo 

Relatório estatístico de animais  Número de entradas no período por motivo 

Número de baixas no período por motivo 

 

10.3 – Indicadores de Impacto 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Manutenção ou diminuição do número de novas 

entradas no canil 

Relatório Estatístico de animais  Número de entradas no período por motivo 

Número de baixas no período por motivo 

Manutenção ou diminuição do número de óbitos Relatório Estatístico de animais Número de baixas no período por motivo Óbito 

Manutenção ou aumento do número de adoções Relatório Estatístico de animais Número de baixas no período por motivo Adoção 
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11.DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal da Faros d’Ajuda – Associação de Proteção aos Animais, declaro, sob as penas da lei, que a entidade apresentou as 

prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, 

não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir. 

 

                                                                                   _____________________________________ 

Bragança Paulista, 23 de agosto de 2018           Proponente 

                                                                                   (Representante legal da OSC proponente) 

 

12.APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA  

 

 

Aprovado 

  _______________________________             _____________________________________ 

                      Local e Data                                                     Secretário ou responsável 

  


