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2 . PÊSPü§TÂ Oã TRAEAI.FI*
íüonre do FrüJstülÀtividader Àd'ninistraso do canil tuir.rnicipaí e-
aiividades de proreção, bem-estar e consciênci Prazo de Exeeução:

nrunicípio. 
' uErrr-e5ldt e consclenclâ anlffial em todo o12 *ur*,

Übietiv* g*ral: Ádn'rinistrar o Canil Municipal oierecenrja quaiidade de alir*nent*,
vaci*ação, castração e alidados dos animais que habitam lá, assim como realizâr
re§§ate§, prapiciar o bem-estar e proteção dcs animais de rua su dos que §e
8nçontra*l en: rltuação de vulnerabilidade e maus tratos em portão, através de ações
csmo câstrãÇÕes coletlvas, campanhas de conscientização, vacinaçÊo, palestras enr
escolas rr:unicipais, resgêtes de animais feridos e demais procedimàntos veterinár;ôs
necessári*s à s*hrevivê*cia de animal. CôntrataÇão de Veterjnárlo, t*r*vênio rsnr
clínira rrcterinári*, ccntratâção dê pessoa! para vigiar e eelar peras anlmais que se
encontrâm no canii, realização de campanhas de adoção. proteçãa, saúde e bem-estar
animal ãtÍãves da internet e confecção de carrazes e panfleros, aiém da utilização da
mídia local irnpr*ssa para divulgaçâo. Realizar convô*io ou parceria üom â srigada
luilitãr ou a Polícia Çivil para, em casos de ocorrência de maui tíâtôs, termo, o ,iJo
das *utoridades p*liciais para registro e autuações. *ealiaação de breuhó solidário d*
quai t*da r"**da arrecadada e convertida aos anifiâis, na forma de eornpra de
xnsdicãmsnt*s, raçâc, coleiras, vâcinaso casinhas, Êtc., cúi]]ü já acont*ee.
F*hlleg alv*;üs anin:ais de rua e qüe se e*cüntram er* situaçãc d*
vulnerabilídade e rnaus lratos. Consequenteme*t€, a scciedade
hominalp*rtonense ternbém.
übi*to da pareería: Fromover s bern-estãr e prateçên anrrnal ãüs ser*$ que se

_*egp§,§*§âsr§{§§@
rne da Entidade; Uniãs protetora dos
imais de F*rtão - UPAF. C. N..P.l : 3L.383. 3741SSS1 -67

:ildereça: §ua Antônio Biehier, 517, Sâo
lorge * Fortâo, fiS

U.F. *§ .F"P: f)í)fifrolefcnalEatfiü*t.iprs: pürtãÕ

lonta Eancária 42340-5 §** -;tê-.iâSicredi ütü1
lata de ç*nstituiçâo da OSC

ilome do Responsável:
Jussara Terezinha Lirio c.P.F. 42§.944.35ú-15

)eríodç do rnandato: c.r. 1087063244
Órgãa Expedidcr: ssp argn; Presidente

LÊ"F. §318ü;ilüü
indereçol Rr.la Ântônio Biehler, 517, São
iorge - Portãa, *§
)aracterização da üsC:
:inalidader Prüteção e bern-estar i*e
rnimais

e êreã §e atüaÉ0 da 0§c: Úrganiraçãc nâo-governanrentaí de prcteção e
r arrinial estabelecida n* rnunicípio de Êortão, fundada em 25 de abril de
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CÕNTRÀTAÇAO DE

vrTÊRfi{Á*to

o Vgterináriô irá avatiar todos os

animais do canil nunicipal.
cfe.ece"co o deviio aÍendimentô

necassáríc a eles.
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3
COSiVÉNIO COM

CLí§ICÂ VTTERIT{ÁRIA

Parê :onsut:as Yeterinárias
cua n<io necessá rias, aiend imentc

específico a feridos ê do€ntÊs,
castrações encaminhadas pelas

prstetoras.
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CÂSTRAÇÃO DÊ

ANIMAIS DO

MUNICíFIO

Castraçãe imediata doç anirnais
que serão cadasrrados pelo

Ex€cutivo municipâJ, âtravés ds
rnutirôes organizados pelâs

p!:ütetôra5'
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Mí§;MO BE
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CAT.4PANHA§ DT

COIJsC{E'{TIZÃÇÃ§JP

IJ§LICl§ÀDE

Carnpanhas de conscientiraçâo na

cidade. qtre irão promoversaúde,
b*m-êstâr. prÕteçâo anirn*l e

cor':scientizaç.ão dos cidadãas. As

carnpanhas serãa feiias atrayás de
pubiicidade na intsrnÊt É oiltxrs

rneios de cornu*ic*çãc

§.4 r§
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pÂLEsTlxAslcAMrÂN

1"{À§ EM TSCOLÂ§

M{Jt{tctpÂl§

Â fim de rsnscíÉntirar pãis e

aiunos a c{idãrem e prôtesêrcríl
ô§ ãnifiai§, *vitênd0 ç§ mãus

trãtos dest€s ü üeranda cidad§ot
exenrplares no pí€5€ntê e n+

futurc,

MÊ5

Mí§'M§ !E
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FÂt§§T*À5
tMt:

7
CÀMPÂNFIAs $E

ÂüôÇÃÕ

Carnpanhar de adoção de ânirnais
â*)rigâdüs rrô Canil ou conr

cidad§os rÊsponsiiv€is, ãtravés dã

intsrnet ê de feirlnhas a sêrêm
r€alizadã§ em püntÕ Êspecíficô dâ

cidade.

MÊ5
)UA5 YEZES
tn lrÊ<

I *nEü{ô §üLtürintü

Realízação de brectri solidaro ern
pônto €sp*rífic.o da ciciaoe, uo I

quâl todâ ã renda arrecadada é i

converiidã aos animãis, na forma i
I

de compra de meoicamenros, 
:

ração, acesso"'os ícoleiras, 
I

roupinhasl, (as,- nãs. êtc.

D;AfriÁ
:VI LI\ I E.

l1/{rs,tr)11
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CÚMPRA DT VTíCULO

PÀRÂ ÊEÃLIIAÇÂO D€

fr,ü§GAT§5

Compra de ye;cirlo paÍa s I

realiração de -esgates de anirlais ,

i tmnsporte dos rrresnros, quandoi
')ecessário - ,. j^: : " .. -,rá,.: . ei

, i),i I ji§a i:r jaà4t tt: I !.:;,:;.n lri, .o r l. j

. ..r:!a--'. ."ir'.'1 
i

I iu*j l*lü4120?0
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Rê-ssâtes de a!.lirnais atropelados" 
I

ferÍdos edoefitês,levando-os jRE5GAT§§ DE

AtvtívlÂ15

I §scüRâ0/nEccAiT

i

pâ re (onsultê,vstâtínásê
cam o pnrpôsito de salvd-los e
a{erecô-ios saúde e caidados.

DIÀRIA

MEI.!TE

I

rit)51á$19ü*/{4r3ü20

ernergenciel de animais em situação de
msrte ê vulnÊrabilídade;

rÉrnête aô§ snimâjs êtr{}p6lãdâ§, víti'ffiâ§ dê mâus trã
icxtrema, feridos, impcssíbilitados de se laccmsverern
que se áncontrarn Grn ililpçâg de_ riSo/_

ii
'_---_ - -'
CLíN,Cnu ;.Atend;mÉnro -;;.iná,1o ;
rrJ i .acolhidos/rÊsgãtados pela úNG,

todcs
atrai:ês de c*nvenlo

de todos os animais;

e administração de Caníí ra forma
adêquadê sos anirnais {ccnrpr* de

ãi), repâro§, nrânuterrçâo do terr*n* ícort* de
piantie de ârvores para sambra| contrstêção

de palestras uOu.aclonul., 
".r, 

*scoías, q* r,*
izar cidadãcs em relaçã* àÕ trato com os animais

ta-sstntosr*lt{cnadgnl1.ryld-ôtt-$imat; - _ j

À iL- .# il-"J.t*r**** frJ1*5,r"b&rx-',F; 4
., ,l'

4" §rscfltçÂ$ sÂsá§Õã§

stração de nc mínimo I0 êftir$êis poim§ unt.eGã

ontãr pont§s de ínscrição para *:straçôei-n*s
cm esrolal. associações ou âtá igrejês/ternplos conr

de facilitar s trxb*lhc e aumÊRtâr c fÕúô
d* lccais *om maior núnrera rJe

dc pr*eedimentoi

legislação que os prÕtê§*. 
i
i

]nversês com prcfessore§ € dirêtsres da esceJas Or* ,u*jsirarn no conteúde s calendári* *scolar a$ ,*i*u*uu *l



de Feirinha de Adoçãa ern pentãs uupe.incqu
icipio com Õ intuito de cr:fiseg*ir lares e

sáveis para cuidêr dos animâis que êst*§ sob.§uídad
ONG, arn uma tãntatir,ã, também, d€ csnssiêntizar

P.omover ã adoçãc atraués de página *a intêfi!êt *a próçil"
sú. brÉ ss anim*is ór#os:

errr açôes pr:blicitárias/prorâgânda qij€ visãrn

AçÕE§ DE
ilaçào. lsro poderá ser fBiio de diversas manei.as.i

ADE/CÂMFA§HÃ, üE diversos ueículos midíáticos l*nrç: banners el
tdoers, confecção de cartaaes € pãílflãtô§, propaga*da

e no .iornal impresso, ptopâgêtrdê nês rêdes sscià

:iryI de sonr passando nãs rus§, at..
corn o trabalhÕ quê ocorre no centro da cidade

§ da vênda de rcup*s psr ilr prêÇê írrisóri*, a lÍm
rreçadar dinheiro pârâ a rêusa aninral, do qual tcdo o valo

* s$nleÁflm ÊM pBütDüs rtêrâdãds é * será eonvsrtidü er1.? ãljmênto" rredicamento,
rsdÀi§ de despesas médiêis e cqnsultas vêterináriâs

forrna de *juda aos anil-nais;

brechó seguirá coni atenCimefitú ü,ÁÊJú, roordenado

o valor adíÍinistíàdô mensalmente,

§ E§§FT§Â§

itambém auxiliar os hipossuficientes que têm animais n
ip*r s*a condiçãa precáría. nãc conseguem s{jstentá-lo

Âô§ §rEI§lrÉfSàÊ§ iEferecer âtêndimêrto rrrédico qtandc necessário. Í
'daar aiimentos, ajudâr nês despesas médicas, nã corítpt-â

cçnsultas veterinárias e demais cuidadcs
um animal êxige. À Ofls já fae Êste lràiaihg hcje * seguini

5. ptÀfitü §t * DGS XECUR§ü§ IINÂtlCE,ROS

Maxutenç§o/us,sintstnaçãa do .""',1 e d;.*r, *.,*ris,
ss;írr §omo ajrdar e ro(orr€r demais ãnimais que se

íÍi Írã ruâ, êtÍú situãçâO de vuinerabilidade ou
ue s*jêm irítiÍ?tss de rnaus trâtos.

6" CfiCIIUü§frÂAÉA Sã SE§EMBOLSO {m$ 1,0ü}

7. T§NMÂ?I\íA §r VALORÊs A §§R§M RrCâÍ.}IIÜÕ§ PARÂ F*GAMHI§TO Dr
*FJ§âÊG§5 PRE$Drft CIÁK'$§

! Á-,-:-^ rft *--^rà-t ia "üslLç-AjlSWf If,Yld;,k"--r+*: j :7.i . .-...

Vaior :rÇac valcr anualmensel i

; i.-"-. : , , I l

raot. ,R§ 
i5'ôoo-oo qS rí.ooo 00 R$ 15J00,00 ,n$ rb.ooo,oô fi$1i.000^00*ãí1s30d.oo '

rvltr td :

zs mê; 8e mas 9n *â, ' rOq mes il , mêí-: - iie mes1 -.r.,- - - 
.- -* 

*-
lR$ 1s.000,00 RS 15.003,00 Rs 15.000.00 ti§15.000^00 R5 15.00C,C0 Rs 15.000.0õ*TI i i - --.-'-,-*,,, i.r/ rr.uúu,uui§+ rr.vuu,Uu lnà f:.VUU,UU
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lq mês . ãs rnês

8, MO§ü E pERr*§rÇr§À§t S&§ pBE§TAçÔ§§ §E CS§TA§
Trlmestral

L PRAa0 DE A'{ÁLrSE üA FRESTAçÃ0 DE CONTAS pErÁ ADM|NTSTRAçÃü PÚBUCA

3üdias

.ÂseüvÂÇÃ§ o0 F{.ââ10 §§?BAsAr*rs F§àA.AÊ.srHtrt $§{ç sr}tu§s

ü APÊOVADO

":: APROVADO COM RESSALVAS, com possibilidade de celebraçào da parceria, devendo
o adr"ni*istrador público curlrprir ô que houvÊr sida ressalvado ou, media*ta âto
f*rm,al. julilÍicar as razôes pelas quais d*ixou de fazê-lo.
r REPfiÇVÂDÜ

Local, data e assinatura do responsável pelo órgão técnico, com identificação


