
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG - DR. MARIO DE LACERDA WERNECK
NETO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Av. Afonso Pena, 342 - 7° Andar/Gabinete

REFERÊNCIA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMMA N® 001/2021

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE

PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA - SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o

número 45.877.305/0001-14, situada na Rua Bom Sucesso, 731, complemento n°.

733, Carlos Prates, Belo Horizonte, MG, CEP 30.710-440, por seu representante

legal (Presidente), Sr. DANIEL HERREIRA JARROUGE, brasileiro, casado, médico

veterinário, portador da cédula de identidade R.G. n° 35.109.002-2 SSP/SP e do

CRMV/SP n° 24.352, inscrito no CPF/MF n° 323.905.638-05, vem à presença de

Vossa Senhoria apresentar a sua

IMPUGNAÇÃO

à DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMMA N° 001/2021, ponderando-se

requerendo-se o que segue:

INTRODUÇÃO

Como se sabe, um novo marco regulatório surgiu para disciplinar as

relações entre o Estado e o Terceiro Setor, qual seja a Lei n° 13.019/2014, que



possui normas gerais para as chamadas parcerias, feitas em regime de mútua

colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público.

Para haver a seleção das entidades do Terceiro Setor, as OSCs -

Organizações da Sociedade Civil - é feito, salvo casos legais de dispensa e

inexigibilidade, um Chamamento Público, procedimento destinado a selecionar OSC

para celebrar parceria com a Administração Pública, garantindo-se a igualdade de

competição na busca por recursos públicos e também a seleção da melhor proposta

para a promoção e defesa de direitos nas áreas de saúde, educação, cultura,

moradia, direitos humanos, entre outras de interesse público.

E assim, extintos os antigos convênios entre o Poder Público e o

Terceiro Setor e vigorando as parcerias, novos instrumentos jurídicos surgiram para

formalizar os repasses de recursos públicos: termo de colaboração e termo de

fomento.

Numa rápida contextualização sobre a situação, a ora Impugnante e

o Município de Belo Horizonte - MG, após regular participação da primeira no

Chamamento Público, firmaram em 09 de dezembro de 2020, Termo de

Colaboração n°. 001/2020, objetivando a execução de ações relativas à gestão de'

Hospital Veterinário (Doe. 01), nos exatos termos do Plano de Trabalho Consolidado

(Doe. 02).

Portanto, a Impugnante é a atual prestadora desse importante

serviço público.

Ocorre que, em 04 de maio de 2.021, houve publicação da Dispensa

de Chamamento Público SMMA n° 001/2021, com menção de que houve rescisão

antecipada do ajuste entabulado entre a Impugnante e o Município de Belo

Horizonte e a intenção de formalizar parceria com terceira empresa, a saber:

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS
ANIMAIS - MINAS GERAIS (ANCLIVEPA - MG).



DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBUCO SMMA N® 001/2021

A Secretaria Municápal de Meio Ambiente - SMMA comunica a todos o interesse de
fomiatizar partiria com a instituição ASSCXtAÇÂO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE
PEQUENOS ANIMAIS - MINAS GERAIS (ANCLIVEPA - MG), inscrita no CNPJ/MF n"
23.373.541/0001-60, para o Desenvolvimento e Gestão do Hospital Públioa Veterinário para
assegurar a continuidade do atendimento ao público de baixa renda do Município, por meio de
dispensa de ctiamamento público, fundamentada no art. 30. I da Lei Federal n". 13.019/2014, tendo
em vista o encerramento das atividades ajustadas no Teimo de Colaboração SMMA 001/2020, em
razão da rescisão antecipada do ajuste.

Conforme será demonstrado, não houve rescisão do Termo de

Colaboração firmado entre Impugnante e a Municipalidade, não havendo que se

falar em formalização de novo termo com terceira empresa, ainda mais que seja,

mediante dispensa de chamamento público.

Veja-se.

DA NÃO OCORRÊNCIA DA RESCISÃO E DA INEXISTÊNCIA DE

JUSTIFICATIVAS PARA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Impugnante iniciou as atividades, objeto do Termo de Colaboração

n°. 001/2020 em 08 de março de 2.021 e, como de conhecimento da Municipalidade,

através de diversos ofícios encaminhados, o valor destinado de repasse público para

o custeio da operação mostrou-se insuficiente para os 13 (treze) meses.

Dentre as formas elencadas para subsidiar suplementação do valor

de custeio da operação, na modalidade de contrapartida pela Instituição, enumerou-

se a captação de recursos através de patrocínios e doações, como fontes

secundárias ao repasse público, sendo aceito pela Municipalidade, vez que o Plano

de Trabalho fora aprovado:



10.CONTRAPARTIDA DtA ORGANIZAÇÃO DA S<X:iEDADE CML

AANCLIVEPA-SP coTiptemOTtará menaahnerrte a eslrutura de atendroerio diníss e ífe sptáo
técnfco e op«-adonal, com a caitnst^io de empresa espsdafeada emfranedmento e g^rtio

de mio de obra cs^^acitaía, desta forma, garantindo a plena «xectiçio do objeto deste

proposta.

VisarKks uma gestio de cu^os e ottmiza^ das despesas do hc^ptal, a ANO-fVEPA -SP

rra^iza a gestio de compras e inswrw® de forma osntralízada, obtendo sinergia no processo e

redk^o de nm aquisiçõ^. AJém da redu^ de cyslo nas compras, ampliará sya
siui^âono

municMo, atoavés de curecs, ps-o^a e eventual pirtracno.

E por ftn, para vMtMlzw a inaugiMçio do Ho^:«al, a ANCLfVEPA -SP irá ctoecer asn»
conlrapsrMa toAsa os equipamenk» e moblários nteoessàlos. vfe®xlo a operação do
hcspftal. Abaixo seguem c® vMores disamnadm desta contr^sarHda;

Neste diapasão, as ações nas redes sociais assumem papel vital

para a arrecadação de recursos e conforme previsão contratual, todo valor

arrecadado será revertido para a operação do Hospital:

c| Gest»D éB mint^enio e Infemnitção moUimám»

AojrmtmcaçioCMn os nsnhias éa unidsde Veterinftia láfeará as segyWesMeAces e cte
otwntmicaçia:

• Wb^App: A AMCUVEPArSP disposnfelizarâ número líe ViftateApp para c®it^ dos

ysuáribs e mwnfcipes.

• E-nuaíl; A AWO-iVEPA-^ jSsponitsiizwá aos ysuários cswiÉato dreto por meto do Fale

Cowjsco e Ouviitoria (nedamações. si^st6«s e ek^s) e sofeitaçòes de relaiíártes,
pronluüos e WoíraaçSes gerais.

• SMe e Redes Sociais ^acdsook e lnstagram|: possibato o aajon^^hamertta de noífeias
e onentsções sobre a iníer^ão hu»55aíso-arw!«Bl. «ções idte vigiSrKãa em saiíe. Mete
reEf»nsáv«l. benrveslw afãmsl, errtJ» outrosíemuas retewites. ^ém de infarm^ães sobre o
ftíncfcfis«tíerto cios hosptos e c^rpanhas,

• Pesquisa de Satis^^ção: O Formrfário estará s (feposifão ns da l^idsKÍe. para

pre«stíNini«rtí> fsar escritoe deposto em uma tambró em are® específica<jo ^ e
pc3<r mefe de QiR Code.

Em virtude do exposto, fora solicitado autorização para uso das

redes sociais e demais ferramentas, exempli gratia, WhatsApp, site, para veicular

informações e promover conscientização, publicar campanhas de arrecadação para

suplementação aos recursos de custeio do Hospital Público Veterinário, com o

comprometimento de subsunção à aprovação prévia da Assessoria de Comunicação

da i. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dd. Prefeitura do Município de Belo

Horizonte para publicações.
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Ocorre que, não houve autorização para utilização das redes sociais.

Deste modo, a Impugnante, mediante o Ofício n°. 25-032021 -

ASCOM/SMA/PBH (Doe. 03), manifestou discordância com a desativação das redes

sociais e reafirmou a necessidade de mantê-las para obter patrocínio e outras

formas de angariar recursos, em especial pelo fato de que, com o avanço da

pandemia, a implementação de cursos para complementar os recursos para

operacionalização do Hospital mostrou-se inviável.

Diante da proibição de utilização das redes sociais, maxima venia,

não restou alternativa à Impugnante senão enviar o Ofício n°. 26 - 032021 -

ANCLIVEPA-SP/SMA/PBH (Doe. 04) solicitando revisão do Plano de Trabalho com

tríplice fundamento: 1. Redimensionamento de serviços; 2. Adequação de equipe

técnico-operacional e 3. Aporte financeiro.

Novo Ofício fora enviado em 15 de abril de 2021 - Ofício n°. 15-

042021 - ANCLIVEPA-SP/SMMA/PBH (Doe. 05).

Apesar da Impugnante prestar todos os esclarecimentos solicitados

pela Municipalidade (Doe. 06), não houve, até o momento, alteração no Plano de

Trabalho. No entanto, apesar de ofícios dando conta de suspensão das atividades, a

partir de 30 de abril, o certo é que a Impugnante continuou e continua prestando o

serviço de forma ininterrupta.

É o que se extrai dos relatórios de atendimentos dos dias 30 de abril

de 2021, 03 e 04 de maio de 2021 (Doe. 07) e dos ofícios enviados em 02 e 03 de

maio de 2021 (Doe. 08).

De mais a mais, conforme ofício emitido pela Secretaria de Meio

Ambiente em 3 de maio de 2.021 (Doe. 09), a Impugnante encontra-se com prazo

para apresentar suas considerações, o que será feito de forma tempestiva,

sepultando-se, assim, qualquer tentativa de caracterização de que o Termo de

Colaboração n°. 001/2020 encontra-se rescindido. Vale notar que neste mesmo

ofício, as supostas irregularidades são apresentadas eomo meros indícios (efr.
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itens "e", "f, "g", "h" e "i") (Doe. 09), precisamente em razão do que foi dado

prazo à impugnante para esclarecer estas questões. A Prefeitura não afirma,

pois, sequer, que houve violação por parte da Impugnante de obrigações

ajustadas. Além do que, aquilo que a Prefeitura supõe como possivelmente

irregular (frise-se; por meros indícios de irregularidades), já seria naturalmente

elucidado na primeira prestação de contas trimestral a que a Impugnante está

obrigada a efetuar, conforme a cláusula 6® (item 6.2) do Termo de Colaboração

(Doe. 01). Com o que se demonstra, de modo inequívoco, o caráter açodado,

contraditório, injustificável e ilegal da Dispensa de Chamamento Público de

que trata a presente Impugnação, publicada pela Prefeitura no dia 4 de maio,

apenas 1 (um) dia após o ofício em que ela mesma solicita os esclarecimentos.

Nos termos do artigo 30 da lei 13.019 de 31 de julho de 2014, a

dispensa de chamamento público pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

"Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização
do chamamento público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência
de paralisação de atividades de relevante interesse público,
pelo prazo de até cento e oitenta dias;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação
da ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a
sua segurança;

IV - (VETADO).
V - (VETADO);
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
educação, saúde e assistência social, desde que executadas
por organizações da sociedade civil previamente credenciadas
pelo órgão gestor da respectiva política".

Com fulcro no artigo 32, § 1°, da lei 13.019 de 31 de julho de 2014,

in verbis, o administrador público tem a obrigatoriedade de justificar a ausência de

realização de chamamento público, sob pena de nulidade:

"Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência
de realização de chamamento público será justificada pelo
administrador público.



§ 1° Sob pena de nulidade do ato de fornnalizaçâo de parceria
prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput
deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no
sítio oficial da administração pública na Internet e,
eventualmente, a critério do administrador público, também no
meio oficial de publicidade da administração pública".

A Municipalidade fundamentou no artigo 30, inciso I e apresentou as

seguintes justificativas:

C|ueâ ínstltjcãú do Temo áe Sm*A mmata
t»<S8 aiílBMJit» ae mzi o mns no -mltsmiandoa ssispsnsão das aK»aaiâ8«;

CijníÉ^níKk! quft o atendimwiiío méditso wBlaritiârio é otMiCÉUitótfo csomo aSvWade
ao pragcmao so(tfowK!fiimeo, à proteção m saikle iurana e anlinal. so

antwente « ao be«!>-esíar da sjosdada e dí» »»nrais;

Ciin!4ktef»ídfli a iwcasíádácte de oonlsraádaííe da oferta tte at«ídtoente

ConskterartiJo cjm a Ors^feaçâo da SociedMte CM ANCUVERA-MG possiã por maio de
pMmissào ds uso tJ» imóvel (luMtoo desíBado a ol#to semBltentB. asoRm»» Decnrto Munk*»!
rt»t7J41.dB t3deCtei^í)mtl«2019

CoMktefarKiD a «xpsriéncM (iá Orgamzaçáo da Socieciacíe Gvii ANCL[V£PA-M(à na
aotscuçio cte sttMdadss de sem^hiarti^ ao ots^to da parcsrte pretemSda, assins awno afivídatles de
satvaiMntó em ^móBS <kSá&1M. csma: cesgate d« anõnais em Bráttâdirkre. após t>dasãSM
ám 2019 s áo desMIre ambientat rK> Pacitanal em 202S.

0«aní« ilBsiB tajrtarts, mm a irnado de a«<i* a íjottírMjMatte do s»vfiço mêdfeo watertnfcto
(^ra popiriação de haiita-rertc^, a atad gesUo pat m««d d;» Sacreteiria Mbiíc^^ de Meihs
Ambiêrto, vwn propor a sS^5«ísa cte chamam®* (rtto. prsrwsla nó ail^o 30, intím 1, éa Ldi
FKtefiaS 13.01W14. Pwa !»r«cj, de»níu a MíCUVEm MG

Conforme acima mencionado, a Impugnante continua prestando o

serviço de forma ininterrupta, não havendo que se falar em rescisão antecipada e

justificativas plausíveis para a Municipalidade dispensar chamamento público e

firmar parceria com a ANCLIVEPA-MG.

A situação recebe contornos de extremíssima gravidade quando

considerado o fato de que a própria Municipalidade reconhece, através do ofício

emitido pela Secretaria de Meio Ambiente em 3 de maio de 2.021 (Doe. 09), de que

o Termo de Colaboração n°. 001/2020 encontra-se vigente.

Refuta-se, por fim, a afirmação de que há intenção de formalizar

parceria com terceira empresa - a saber: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS

VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - MINAS GERAIS (ANCLIVEPA - MG)

- sendo esta uma falácia, na medida em que os vídeos anexos dão conta de que

esta parceria encontra-se há muito formalizada, tanto assim que o novo Hospital já



se encontra em operação - https://voutu.be/v1he5W0MT g e

httDs://www.voutube.com/watch?v=Mzizw9inqsM.

Dessa forma, o ato de DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
SMMA N° 001/2021 fora praticado em nítida afronta à legislação e aos princípios

que norteiam à administração pública e deve ser revogado, com fulcro no artigo 32,

§ 3°, da lei 13.019 de 31 de julho de 2014.

DO PEDIDO

Havendo demonstração de que não houve interrupção dos serviços,

vez que a Impugnante vem cumprindo para com suas obrigações e que não há

justificativas para a dispensa de chamamento público, requer-se - sem prejuízo

impugnações aos Ofícios n° 0834/21 - revogado pelo Ofício GAB-

SMMA/EXTERNO/0847/21 - e 0852/21, bem como apresentação de considerações em

face do Ofício GAB-SMMA/EXTERNO/0847/21, as quais restarão dentro do prazo

apresentadas -, com fulcro no artigo 32, § 3°, da lei 13.019 de 31 de julho de 2014, a

imediata revogação do ato que declarou DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

SMMA N°. 01/2021.

os termos em que,

e deferimento.
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ANCLIVEPA - ASSOCIAÇ NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE
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JTATtíTO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE

PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO - ANCLIVEPA-SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Capítulo I

Da Denominação, Duração, Sede e Finalidade.

Artigo 1° - A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS

ANIMAIS - SÃO PAULO - ANCLIVEPA-SP, doravante simplesmente designada "ASSOCIAÇÃO",

fundada em 29 de julho de 1975, é uma associação civil de direito privado, autônoma,
apartidária de interesse social, com fins não econômicos, com prazo indeterminado de duração,

com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ulisses Cruzes, 285,

Tatuapé, CEP: 03077-000, podendo manter dependências -em qualcjuer lugar do território

nacional e do exterior.

Parágrafo Único - AASSOCIAÇÃO será regidapelo presente Estatuto,pela Lei 10.406/2002 e

pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2° - AASSOCIAÇÃO tem por finalidades:

ij, I. congregar os médicos veterinários egraduandos em medicina veterinária, militantes ou
não na clínica veterinária de pequei^s animais de todo território nacional;

propugnar pela união da classe juntamente com as entidades filiadas e afins;

organizar e promover congressos, cursos, palestras, conferências, seminários, reuniões

de caráter científico (presenciais ou à distância), visando o aprimoramento técnico-

científico de seus associados;

incentivar a pesquisa na área de clínica de pequenos animais;

promover e participar de eventos envolvendo a clínica de pequenos animais,

divulgando as atividades da especialidade junto à comunidade;

manter intercâmbio com as demais entidades classistas, estaduais, nacionais e

internacionais, visando o fortalecimento da clínica veterinária de pequenos animais;

conceder segundo a legislação pertinente o título de especialista na área afeta;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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VIII. i~ representar e prestàr^-s^rviços técnico-científicos, remuneracius oj gi-ãtuitaineiil«,/.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

juntos a órgãos públicos e privados em assuntos ligados à medicina veterinária:

promover a atualização de seus associados, através de publicações periódicas de

informativos, boletins, revistas ou qualquer outro meio de mídia que achar necessária;

fortalecer, inclusive por meio de empréstimos a seus associados, o desenvolvimento

financeiro, administrativo e comercial dos associados da Associação Nacional de

Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo - ANCLIVEPA-SP, através de

ações autorizadas pela Diretoria Executiva. A regulamentação desta atividade deverá

ser descrita em regulamento interno próprio que será elaborado e aprovados pela

Diretoria Executiva e homologado pelo Conselho Consultivo;

Regulamentar-se nas devidas instâncias para oferecer cursos de nível técnico, superior

e/ou pós-graduação, estimulando, atuando e fomentando a investigação, pesquisa

científica e extensão de serviços à Comunidade. As regulamentações destas atividades

deverão ser descritas em regulamentos internos próprios elaborados e aprovados pela

Diretoria Executiva e homologados pelo Conselho de Administração;

Implantar, fomentar, e proporcionar desenvolvimento e atividades culturais como

espetáculos e obras teatrais, cinematográficas ou qualquer modalidade de expressão da

cultura nacional e internacional entre seus associados;

poderá celebrar convênios, acordos ou contratos, com pessoas físicas e jurídicas, de

direito público ou privado, no País e no exterior;

XIV. Desempenhar outras atividades decorrentes ou correlatas às atividades supra

descritas.

Parágrafo Primeiro - Para atingir suas finalidades a ASSOCIAÇÃO poderá constituir e

destituir quantas "comissões interdisciplinares" se fizer necessárias.

Parágrafo Segundo - Em assuntos de interesse da maioria do quadro associativo, a

ASSOCIAÇÃO terá legitimidade para representar os seus filiados judicial ou

extrajudicialmente, através de profissional devidamente habilitado, a ser contratado pela

Associação;

Parágrafo Terceiro - A ASSOCIAÇÃO poderá criar, instalar e manter em todo o território

Nacional e Internacional, Unidades Prestadoras de Serviços para melhor atendimento de suas
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finalidades.

rr- CML JT» SUBTO.WU^é •SP
í •- CoroTin: Luiz Americano. TWi-ti -SP
/ v^niicaçâc'- Auteniicti a presente cupia
r-''V<3jráfica, aqujfxontere com oorigiiial.

Andrèzza Renata Maielli
Cscre^nte Autorizada

Parágrafo Quarto - No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Economicidade e da

Eficiência, e não fará qualquer discriminação de origem, raça, cor, sexo, gênero, idade,

nacionalidade, credo político ou religioso, e quaisquer outras formas de discriminação,

prestando serviços gratuitos e permanentes, sempre que possível ou sempre que se íizer

conveniente;

Artigo 3° - A ASSOCIAÇÃO irá se dedicar às suas atividades por meio da execução direta e

indireta de projetos, programas ou planos de ações, por meio de doações e captações de

recursos físicos, humanos e financeiros, e por meio de prestações de serviços intermediários de

apoio a outras organizações com fms não econômicos e/ou órgãos do setor público que atuam

em áreas afins.

Parágrafo Único - AASSOCIAÇÃO não autoriza ou credencia profissional a oferecerqualquer

tipo de serviço em seu nome, não permitindo que nenhuma organização ou ninguém utilize

sua[s) marca(s), sem o consentimento prévio e expressa autorização por escrito Presidente da

associação.

Artigo 4" - A ASSOCIAÇÃO disciplinará seu funcionamento por meio de ordens normativas,

emitidas pela Assembléia Geral, e ordens executivas, emitidas pela Diretoria, podendo, ainda,

adotar um regimento interno a ser aprovado pela Diretoria e homologado pela Assembleia

Geral.

Artigo 5" - A ASSOCIAÇÃO não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, diretores,

empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais,

brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplicará integralmente

na consecução da respectiva finalidade social, de forma imediata ou por meio da constituição

de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
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Parágrafo Único - A condição estabelecida no caput, não se aplica pára os" pagãmeutos de

honorários pelos "serviços profissionais" efetivamente prestados nas atividades fins da

ASSOCIAÇÃO.

Capítulo 11

Dos Associados - Admissão, Direitos e Deveres, Suspensão e Exclusão

Artigo 6® - A ASSOCIAÇÃO é constituída por número ilimitado de associados, maiores de 18

anos, que passam, por livre escolha, a compor seu quadro social após a assinatura da ficha de

cadastro, sendo distinguidos nas seguintes categorias:

I. Associados Idealizadores: pessoas físicas, que idealizaram a criação da ASSOCIAÇÃO

e viabilizaram a sua Fundação;

Associados Fundadores: pessoas físicas signatárias da Ata de Assembléia de

Constituição;

Associados Efetivos: pessoas físicas, indicadas pelo Conselho de Administração que

tenham participado das atividades da ASSOCIAÇÃO, por prazo não inferior a 5 (cinco)

anos consecutivos, sem faltas ou sanções administrativas, das quais serão convidadas a

comporem a categoria, com a aprovação da Diretoria;

Associados Contribuintes: pessoas físicas e jurídicas que venham a contribuir

regularmente em pecúnia ou através de prestação de serviços, ou mesmo com idéias e

projetos, necessários ao desenvolvimento da ASSOCIAÇÃO.

Associados Beneméritos: toda pessoa física que seja considerada merecedora deste

título, em razão da sua contribuição para a ASSOCIAÇÃO ou para a comunidade.

Associado Honorário - toda pessoa física ou jurídica, que a convite da Assembléia

venha ingressar na ASSOCIAÇÃO através desta categoria, por tratar-se de notório

representante do ideário objetivado, das causas e ideais que representa.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Artigo 7° - Todas as pessoas interessadas em ingressar no quadro social da ASSOCIAÇÃO

deverão solicitar sua inscrição mediante a apresentação de proposta que será submetida à

Diretoria e homologada pela Assembléia Geral, que a seu critério, poderá aprovar ou não, na

qual constará a qualificação, endereço, profissão, se pessoa física, e objeto social, se pessoa

jurídica, bem como a espécie e o valor da contribuição a ser feita.
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Artigo 8" - São direitos dos associados quites com suas obrigações socia.s:
I. Participar de todos os eventos promovidos pela,ASSOCIAÇÃO:

II. Apresentar àDiretoria sugestões compatíveis com os objetivos da ASSOCIAÇÃO;
III. Requerer a convocação da Assembléia Geral, desde que haja anuência formal de

pelomenos 1/5 (um quinto) dosassociados;

IV. Ter acesso ao teor integral do Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO;
V. Possuir voz e voto nas Assembleias Gerais, salvo os associados Contribuintes,

Beneméritos e Honorários, que não terão direitos a voto;

VI. Somente os Associados Idealizadores, Fundadores e Efetivos ou exclusivamente
pessoas indicadas por esses, que sejam associados ou não, poderão ser eleitos
para compor oConselho de Administração, aDiretoria eoConselho Fiscal;

VII. Incluir, com 30 (trinta) dias de antecedência, itens na pauta de discussão das
Assembleias Gerais;

VIII. Ter acesso aos dados contábeis da ASSOCIAÇÃO, devendo as informações ser
solicitadas com antecedência à Diretoria Executiva, sendo analisada na sede da

ASSOCIAÇÃO, emhorários previamente agendados;

IX. Desejar desligar-se da ASSOCIAÇÃO deverá fazê-lo mediante envio de pedido por
escrito, dirigido à Diretoria, a qual promoverá oseu desligamento e submeterá à
homologação pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único - Os direitos dos associados estão condicionados à observância da
pontualidade nocumprimento desuasobrigações;

Artigo 9" - Sãodeveres dos Associados;

1. Prestar a ASSOCIAÇÃO cooperação moral, material e intelectual, comparecendo às
Assembléias Gerais, quando convocados, propondo, discutindo e votando as

matérias de interesse;

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as disposições regimentais easdeliberações
da Diretoria e da Assembléia Geral;

Zelar pelo bom nome da ASSOCIAÇÃO atuando em conformidade com seus
princípios e finalidades;

IV. Pagar pontualmente as contribuições definidas;

11.

111.
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V. Comunicar, poi-e^rito, à Diretoria, toda e qualquer alt»rição err seus dadcs,
cadastrais.

Artigo 10° - São requisitospara exclusão deassociados por justa causa:

I. Violação do presente Estatutoe demaisdisposições legaise vigentes;

II. Desvio de finalidade da ASSOCIAÇÃO;

III. Quaisquer motivos graves que infrinjam a ética da ASSOCIAÇÃO, que poderão
estar descritas em Regimento Interno;

IV. Cometimento de crimes de qualquer natureza;

V. Deixar de comparecer a 4 (quarto) reuniões consecutivas da Assembléia, salvo

em exceções aprovadas pelo Presidente;

VI. Falta de pagamento de 2 (duas] parcelas consecutivas das contribuições

associativas.

Parágrafo Primeiro - Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos
fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa
préviano prazo de 20 (vinte] dias a contar dorecebimento dacomunicação;

Parágrafo Segundo - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior,
independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião

extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes;

Parágrafo Terceiro - Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do associado
excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá, noprazo de 30 (trinta) dias contatos da decisão de

sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da

Diretoria Executiva, ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia

Geral;

Parágrafo Quarto - Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associados o

direito de pleitearindenização oucompensação dequalquer natureza, sejaa quetítulo for;

Parágrafo Quinto - O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido,

mediante o pagamento deseu débito junto àtesouraria daASSOCIAÇÃO;

©
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Artigo 11° - Os Associados não respondem, pessoalmente, solidária ou subsidiariamente pelas
obrigações contraídas em nome da entidade, salvo em caso de dolo, má-fé ou violação deste
Estatuto:

Capítulo III

Da Assembleia Geral V;

Artigo 12o- AAssembleia Geral eoórgão deliberativo soberano da ASSOCIAÇÃO, e sereunirá
ordinariamente 1 (uma) uma vez por ano e extraordinariamente sempre que convocada por

qualquer dos membros daDiretoria, porqualquer dos membros do Conselho deAdministração

ou por 1/5 (um quinto] dos associados.

Artigo 13 °• AAssembleia Geral será convocada com prazo mínimo de 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, por meio de comunicação formal por escrito aos associados, podendo

ser realizada mediante afixação de edital na sede da ASSOCIAÇÃO, por meio de carta

registrada e/ou por correspondência eletrônica (e-mail).

Artigo 14 »- A Assembleia Geral será instalada e conduzida por membro do Conselho de
Administração daASSOCIAÇÃO, desde que presentes emprimeira chamada ao menos 1/3 (um

terço] dos associados e qualquer numero em segunda chamada, 30 (trinta] minutos depois,

exceto nos casos em que este estatuto social exigir quorum especial.

Parágrafo Primeiro - Os associados ausentes poderão ser representados por procuradores,

mediante apresentação de instrumento de mandato contendo expressamente todos os poderes

delegados.

Parágrafo Segundo - Todas as decisões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria

simples dos associados presentes, exceto nos casos em que este estatuto social exigir numero

diferente.
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Artigo 15°-- Compete privativamente à Assembléia Geral:

I. Eleger osMembros do Conselho de Administração e conselho Fiscal naforma deste
Estatuto;

Destituir os Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria:

Decidir sobre alteração no estatuto;

Deliberar a respeito da dissolução daASSOCIAÇÃO e liquidação de seu patrimônio,

conforme previsto neste Estatuto e na legislação aplicável;

Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens

patrimoniais;

Deliberar sobre os casos omissos não previstos neste Estatuto.

11.

III.

IV.

V.

VI.

Parágrafo Único: Para as deliberações a que se referem aos incisos 11 e III é exigido ovoto de
dois terços (2/3) dos presentes à Assembléia Geral especialmente convocada com esta

finalidade, não podendo ela dehberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos
associados, ou com menos da metade (1/2) nas convocações seguintes.

Artigo 16» - São órgãos da administração da ASSOCIAÇÃO:
I. Assembleia Geral;

II. Conselho de Administração

III. Diretoria;

IV. Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro - As regras procedimentais para funcionamento dos órgãos poderão ser

regulamentadas emRegimento Interno, aprovado pelo Conselho deAdministração;

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria não são

pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da ASSOCIAÇÃO e em
virtude deatoregular degestão. Respondem, porém, civil e criminalmente, pelos prejuízos que

causarem, quando procederem, dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo, ou

com violação da lei, do estatuto social oudoregimento interno, se esteviera ser elaborado.
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\v iiArtigo 17» - A ASSOCIAÇÃO adotará práticas de gestão administrativa, nacessáiias e

suficientes, para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens

pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Capítulo IV

Do Conselho DEAdministração

Artigo 18°- OConselho de Administração e o órgão de deliberação da ASSOCIAÇÃO, composto

por até 5 [cinco) membros, sendo 1 [um) Presidente e 1 [um) Vice-Presidente, com mandato

de 4 (quatro) anos, permitida 1 [uma) recondução.

Parágrafo Primeiro - Oprimeiro mandato da metade dos membros eleitos para o Conselho de

Administração será de 2 [dois) anos, permitida 1 [uma) recondução.

Parágrafo Segundo - Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nesta

condição, prestarem a ASSOCIAÇÃO, ressalvada a ajuda de custo pelas reuniões das quais

participarem.

Artigo 190- OConselho de Administração será composto por:

I. até 55 % [cinqüenta e cinco por cento) no caso de "ASSOCIAÇÃO" civil, de membros

eleitos dentre os membros ou os associados;

II. 35% [trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do

Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade

moral;

III. 10% [dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade;

Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros não poderão ser cônjuges, companheiros ou parentes,

consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de Governadores, Vice-

Governadores, Secretários de Estado, Subsecretários de Estado, Deputados Estaduais,

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Subsecretários Municipais e Vereadores e

nem servidores públicos que detenham cargo comissionado ou função gratificada, de onde,

também, esta estruturada filial da entidade.



'>143032
AÜíaNIillE

AFQ916

ff- cr*' 7"^ ''l fr»TQ - 5P
I 1 bOfúMl Uií Adwricano. 226/242 - SP
/ ; iiisaçA; •Auíeniinf/ a presenie cópia
t>Yojrâfica, a qual ajàsre com oofigiiial.

Renata Maielli
ente Autorizada

SMiflCB V9as9 ' I

Parágrafo Segundo^ISrtLçaso de vacância de cargo de Conselheiro, aAps-embleia Geral rteverí^
indicar um substituto para ocupar a vaga.

Artigo 20»-O Conselhode Administração reunir-se-á no mínimo 3 (três) vezes por ano

ordinariamente, e extraordinariamente quando convocado, por seu Presidente ou Vice-

Presidente.

Parágrafo Primeiro - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria

de votos dos seus membros, salvo nas hipóteses em que se exige maioria de, no mínimo, 2/3

(dois terços] de seus membros.

Parágrafo Segundo - Diretor Presidente poderá assistir as reuniões do Conselho de

Administração, mas sem direito a voto.

Artigo 2l »• As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com antecedência

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante carta registrada ou correspondência

eletrônica (e-mail) ou edital afixado na sede da entidade, indicando a data, a hora e o local da

reunião, assim como a Ordem do Dia ou Agenda. Ficará dispensada a convocação quando

estiver presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho.

Parágrafo Primeiro - As deliberações do Conselho de Administração deverão ser registradas

em atas de suas reuniões.

Parágrafo Segundo - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da

ASSOCIAÇÃO deverão renunciar ao assumirem as respectivas funções executivas.

Artigo 22®- Compete ao Conselho de Administração

I. Garantir a atuação da ASSOCIAÇÃO no cumprimento de seus objetivos, bem como

definir políticas, diretrizes e linhas de atuação, fixando o âmbito de atuação da entidade

para consecução do seu objeto e decidindo os casos omissos na forma da lei e do

Estatuto Social;

II. Eleger o seu Presidente e Vice-Presidente;

III. Designar os membros da Diretoria;
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IV. Fixar as atribuições e a remuneração da Diretoria, bem como fiscalizar á execução de
seusatos,verificando o cumprimento deseus deveres legais e estatutários;

V. Emitir pareceres sobre alterações no Estatuto do Social, para posterior apreciação da
Assembleia Geral;

VI. Aprovar em conjunto com a Assembleia Geral sobre a extinção da ASSOCIAÇÃO,
mediante voto favorável de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros;

VII. Aprovar oplano de trabalho, a proposta de orçamento, o programa de investimentos e
a proposta de contratos de gestão;

VIII. Aprovar a empresa deauditoria externa (quando aplicável);
IX. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar osdemonstrativos

financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxilio de auditoria

externa;

X. Convocar Assembleia Geral Extraordinária a qualquer tempo;

XI. Aprovar o Regimento Interno da ASSOCIAÇÃO que devera dispor, no mínimo, sobre a
estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;

XII. Aprovar, por maioria de 2/3 (dois terços), o Regulamento de Compras e Contratações
daASSOCIAÇÃO, que deverá dispor sobre contratações deobras e serviços, bem como
sobre o procedimento de compras/alienações eoplano de cargos, salários ebenefícios
dos empregados da ASSOCIAÇÃO, no qual se garanta a observância dos princípios da
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos quelhessão correlatos;

XIII. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução de contrato de gestão, os
relatórios gerenciais ede atividades da ASSOCIAÇÃO, elaborados pela Diretoria;

XIV. Encaminhar as contas a Assembleia Geral com seu parecer;

XV. Examinar os livros de escrituração da ASSOCIAÇÃO;

XVI. Opinar e emitir pareceres, inclusive para a Assembleia Geral, sobre relatórios de
desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas pelo
Diretor Administrativo-Financeiro, podendo, para tanto, determinar a Diretoria que

providencie o apoio de técnicos especializados;

XVII. Requisitar ao Diretor de Finanças, a qualquer tempo, documentação comprobatória das
operações econômico-financeiras realizadas pela ASSOCIAÇÃO;
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Deliberar sobre a aceitação de doações condicionadas ou que possam acarretar

encargos a ASSOCIAÇÃO;

Analisar propostas de venda ou imposição de gravames aos bens da ASSOCIAÇAO e, na

hipótese de parecer favorável, encaminhá-las a Assembleia Geral para deliberação,

sempre acompanhadas, das propostas detalhadas e da exposição de motivos;

Deliberar quanto a proposta de doação debens daASSOCIAÇÃO;

Artigo 23° - Ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, ao Vice-Presidente,

compete coordenar as atividades deste Conselho, acompanhar as atividades da ASSOCIAÇÃO,
além das demais atribuições previstas neste Estatuto e/ou que lhe forem conferidas pelo

próprio Conselho de Administração.

Artigo 24"- Com vistas a ser qualificada como Organização Social nos Estados e Municípios do

Brasil, a ASSOCIAÇÃO' poderá criar Conselho de Administração Especifico, para atender as

respectivas legislações.

Parágrafo Único- Acompetência do Conselho de Administração Especifico estará limitada

aquilo que diga respeito a eventuaiscontratos degestão e equipamentos públicos geridos em

decorrência da qualificaçãocomoorganizaçãosocialno âmbito de cada Estado e Município.

Capítulo V

Da Diretoria

Artigo 25°- O órgão executivo da ASSOCIAÇÃO é a Diretoria, designada pelo Conselho de

Administração, e será composta de 2 [dois) a 4 (quatro] membros, sendo necessariamente 1

(um) Diretor Presidente (que terá voto de qualidade nas decisões da Diretoria), 1 (um)^
Diretor Administrativo-Fínanceiro.

Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos, sendo permitida a

reeleição.

Parágrafo Segundo - Não poderá ser eleito membro de Poder ou do Ministério Público, ou

dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação aos
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respectivos cônjuges oiKcompanhejff-os, bem como parentes em linha reta, colateral ou pof
afinidade, até o segundo grabi^

Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria poderão receber remuneração pelos serviços
que, nesta condição, prestarem a ASSOCIAÇÃO, dentro dos limites estabelecidos pela
legislação.

Parágrafo quarto - Os cargos que vagarem durante omandato será preenchido por indicação
da Diretoria, em reunião especialmente convocada para esse fim.

Parágrafo quinto - Para os cargos que vagarem durante a realização de alguma reunião de
Diretoria e/ou Assembleia, poderá ocorrer, na própria reunião e/ou Assembleia, a indicação de
novo Diretor para o cargo vago, devendo ser homologado pelo Conselho Administração a
referida nomeação.

Artigo 26° - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, ou
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria de seus

membros.

Parágrafo Primeiro - ADiretoria reunir-se-á com a presença da metade mais um dos seus
membros no horário previsto, e com qualquer número de participantes 30(trinta3 minutos
mais tarde.

Parágrafo Segundo - As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos
participantes, cabendo ao Presidente ovoto dedesempate.

Artigo 27° - São Condições de elegibilidade para os cargos da Diretoria, estar em gozo dos
direitos de associados efetivos há mais de três anos.

Artigo 28° - Compete à Diretoria;

1. Administrar egerir os negócios sociais, zelando pelos bens, direitos e interesses da ^
ASSOCIAÇÃO:
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Execut^as deliberaç^s tomadas nas Assembleias Gerais e nas suas próprias
reuniões;

Receber e apredãr^s propostas dos associados acerca da destinação dos recursos
da ASSOCIAÇÃO para novos projetos;

IV. Elaborar e encaminhar a Assembléia Geral, com base nas solicitações e sugestões
recebidas, propostas para a destinação dos recursos da ASSOCIAÇÃO para novos
projetos, que julgue compatível com suas finalidades sociais;

V. Elaborar as contas da ASSOCIAÇÃO, ao final de cada exercício social, esubmetê-las à
aprovação da Assembleia Geral;

VI. Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório anual de atividades da
ASSOCIAÇÃO;

VII. Executar aprogramação anual de atividades da ASSOCIAÇÃO;

Artigo 29° - Competeao Diretor Presidente:

I. convocar as Assembleias Gerais e as reuniões da Diretoria, presidindo-lhes os
trabalhos;

II. representar a ASSOCIAÇÃO em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante
terceiros, quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem
como autarquias e sociedades de economiamista;

III. fiscalizar tudo quanto pertencer à ASSOCIAÇÃO, cumprindo e fazendo cumprir esse
Estatuto;

IV. apresentar Relatório de sua gestão e propor medidas que lhe pareçam necessárias
ao seu progresso;

V. assinar as atas das Assembleias Gerais, das reuniões da Diretoria e das sessões
ordinárias e extraordinárias;

VI. assinar com o titular da tesouraria cheques, obrigações e demais documentos
referentes às operações financeiras;

VII. aprovar programas e iniciativas de qualquer natureza referente a clinica de
pequenos animais;

VIU. tomar qualquer providência de natureza administrativa não prevista neste Estatuto.
IX. constituir procuradores com os poderes "ad-judicia" e especiais, com poderes

expressos e prazos determinados, (para o caso de processos administrativos,
extrajudiciaise judiciais contra a ANCLIVEPA).
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Artigo 30 Compete ao :

I. Acompanhar o desdobramento do planejamento estrategico e das diretrizes
operacionais em ações a seremimplementadas;

II. Apontar, conjuntamente com oDiretor Presidente eoConselho de Administração, bem
como com outro profissional integrante da ASSOCIAÇÃO indicado por esses últimos às
diretrizes de conteúdo para as ações artísticas e pedagógicas, se for o caso, exercidas
pelos equipamentos geridos pela ASSOCIAÇÃO;
Desenvolver ações integradas aos projetos da ASSOCIAÇÃO;
Em conjunto com oDiretor Presidente ou por profissional por ele indicado, identificar
oportunidades, avaliar aviabilidade efazer recomendações sobre novos investimentos,
visando garantir amissão eobjetivos dos equipamentos geridos pela ASSOCIAÇÃO;
Manter contatos com a direção deequipamentos similares ou com sinergias, bem como

com entidades similares e orgaos governamentais, a fim de identificar oportunidades
de ampliação da atuação ou melhoria no atendimento ao público, visando a manter a
satisfação dos usuários e a projetar uma imagem positiva dos equipamentos geridos
pelaASSOCIAÇÃO;

VI. Apresentar relatórios de receitas edespesas, quando forem solicitados;
VII. Dirigir a área de compras, contabilidade, recursos humanos, financeira, segurança e

medicina do trabalho bem como operações e facilities;

VIII. Apresentar ao Conselho de Administração a escrituracao da entidade, incluindo os
relatórios de desempenho financeiro, contábil eas operações patrimoniais realizadas,

IX. Conservar, sob sua guarda e responsabiUdade, os documentos relativos à area
financeira da ASSOCIAÇÃO;

111.

IV.

V.

aíelli
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reunir-se coiK,mstjíüições públicas e privadas para mutua colaboração em
atividades de interesse comum;

XI. dirigir e supervisionar todas as atividades da ASSOCIAÇÃO, podendo, para tanto,
admitir e dispensar empregados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho,
bem como, contratar alocação de serviços de trabalhadores eventuais esem vínculo
empregatício, quando for o caso;

Parágrafo Único - OPresidente será substituído, nos impedimentos temporários, por outro
Diretor, por ele designado.
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Manter numerario-envéstabelecimento de credito;

Responsabilizar-se pela prestacao de contas dos trabalhos efetuados e da gestão
financeira da ASSOCIAÇÃO;

XII. Coordenar egerenciar os projetos da ASSOCIAÇÃO em todas asareas, acompanhando o
seu desenvolvimento e o cronograma financeiro e produzindo prestação de contas

financeiras e de resultados segundo especificações dos órgãos aos quais os projetos se

vinculem;

XIII. Definirpolíticas e objetivosespecíficos da gerencia de operações;

XIV. Desenvolver, acompanhar e avaliar, sempre que necessário, a execução das atividades
relacionadas ao(s) Contrato(s] de Gestão ou Parceria[s) firmada(s) pela ASSOCIAÇÃO,
inclusive no que tange a gestão de permissionarios [lojas, restaurantes, bilheteria, etc.);

Artigo 31o• Os Diretores serão substituídos, nos desfalques ou impedimentos temporários,
por outro Diretor a ser designado pelo Conselho de Administração.

Artigo 32° - Serão considerados nulos e sem qualquer efeito em relação a ASSOCIAÇÃO os
atos de qualquer Diretor, Conselheiro, funcionário, associado, ou procurador que a envolverem
em obrigações ou negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos
ou quaisquer outras garantias em favorde terceiros.

Parágrafo Único -Todos os documentos que importarem em obrigações ou responsabilidades

para a ASSOCIAÇÃO, tais como as escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques,
ordens de pagamento, contratos, convênios, termos de parcerias, recibos de quitação de bens

alienados e demais documentos aqui não especificados, serão assinados, CONJUNTAMENTE 4
pelo i) Diretor Presidente e o Diretor Financeiro-Administrativo; 11) Diretor Presidente e ^
Procurador; e III) Procurador e o DiretorFinanceiro-Administrativo.

Artigo 33° - As procurações outorgadas pela ASSOCIAÇÃO serão assinadas CONJUNTAMENTE
pelo Diretor Presidente e o Diretor Administrativo-Financeiro, e deverão especificar os

poderes conferidos, e, com exceção daquelas destinadas a fins judiciais, conterão um período
de validade limitado.
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Artigo 34° - O Conselho Fiscal será constituído de 1 a 3 [um a três) membros eleitos pelo
Conselho de Administração, podendo haver reeleições consecutivas ou alternadas, em sua

composição parcial ou total os quais não poderão ocupar simultaneamente outro cargo nos

órgãos de administração, bemcomo, nãopoderão ser remunerados.

Parágrafo Único - Omandato do Conselho Fiscal será de 4 (quatro) anos, sendo permitida a

reeleição.

Artigo 35''- Compete ao Conselho Fiscal:

I. Examinar os livros de escrituração daASSOCIAÇÃO, bemcom as contasda Diretoria;

Opinar sobre os balanços, inventários, e relatórios de desempenho financeiro e

contábil, bem com sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para

osorganismos superiores daASSOCIAÇÃO;

Requisitar ao Diretor Executivo, a qualquer tempo, documentação comprobatórla das

operações econômico-financeiras realizadas pela ASSOCIAÇÃO;
Acompanhar o trabalho deauditores externos independentes, quando necessário;

Convocar extraordinariamente Assembleia Geral, quando necessário;

Fazer cumprir as disposições constantes deste Estatuto, regulamentos aprovados pela

Assembleia Geral, e resoluções da Diretoria;

Emitir parecer sobre eventuais irregularidades fiscais.

n.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Parágrafo Primeiro - OConselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e,

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação da Diretoria, Assembleia Geral,

pela maioria dos seus membros, ou por requerimento de 2/3 dos associados quites com as

obrigações sociais.

Parágrafo Segundo - As resoluções do Conselho Fiscal só poderão ser tomadas por maioria

absoluta.
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Artigo 36° - É vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer titailo, pelos

membros do Conselho Fiscal.

Capítulo VII

Das Filiadas

Artigo 37° - ADiretoria poderá autorizara filiação de outras entidadessem fins lucrativos, que

congreguem médicos veterinários ligadosàs especialidadesda profissão.

Artigo 38" - Asentidades pleiteantes à filiação deverão atender aos seguintes requisitos:

I. Ter personalidade jurídica e congregar um mínimo de ZOfvinte) médicos veterinários

gozando de todos os direitos e prerrogativas estatutárias.

Apresentar junto ao pedido de filiação à Associação Nacional de Clínicos Veterinários

de Pequenos Animais - São Paulo - ANCLIVEPA-SP firmado peladiretoriaempossada, a

certidão de registro de eleição e Ata de posse.

Ter em seus estatutos a foVma de eleição e a periodicidade de mandado do seu corpo

diretivo.

Para filiar-se à Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais- São

Paulo - ANCLlVEPA-SP, a entidade pleiteante deverá arrolar a identificação completa

dos associados e do corpo diretivo, bem como declaração de que está inteirada e

cumprirá o estatuto da ASSOCIAÇÃO.

Os membros da entidade pleiteante deverão dispor de documentação hábil que os

identifique comoassociados e que estejam quites comas anuidades da entidade filiada.

A filiação se efetivará após a aprovação, pela Diretoria Executiva e Conselho Consultivo

da ASSOCIAÇÃO que comunicarão oficialmente a entidade.

II.

111.

IV.

V.

VI.

Artigo 39° - São Direitos da filiada;

1. Livre constituição, conforme o disposto nos seus estatutos.

Incluir no calendário científico da ASSOCIAÇÃO após análise e a aprovação pela

Comissão Científica os congressos conclaves e outros eventos programados.

Dispor de espaço para divulgação de suas atividades em publicações editadas pela

ASSOCIAÇÃO após analise de parecer da Diretoria de Marketing.

II.

111.
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Apresentar para anáUsfe-^_9pTOvação da ASSOCIAÇÃO reivindicações afins a séüs
objetivos e de interesse da profissão médico veterinária.

V. Seus associados poderão gozar das mesmas vantagens propiciadas aos associados da
ASSOCIAÇÃO quando da participação em eventos técnico-científicos, desde que quites
com a filiada e esta com a associação.

Parágrafo Único -Os itens deste artigo deverão seraprovados pela Diretoria Executiva.

Artigo 40° - SãoDeverese obrigações da filiada:

I. Obedecer aopreceituado no Estatuto da ASSOCIAÇÃO;
Contribuir anualmente com a importância correspondente a duas anuidades de

associados efetivoda ASSOCIAÇÃO para cada 10 associadosda filiada.

Enviar à ASSOCIAÇÃO semestralmente ou quando solicitado, relação nominal dos
associados quites.

Enviar à ASSOCIAÇÃO cópias registradas das atas de eleição e posse até 30 dias a
contar da data de registro em cartório.

V. Comunicar oficialmente à ASSOCIAÇÃO toda e qualquer modificação de seu Estatuto.

II.

III.

IV.

Artigo 41° - Afiliação poderá ser interrompida a qualquer momento por uma das partes
bastando para isso à manifestação por escrito.

Capítulo VIII

Da Concessão de Títulos

Artigo 42° - AASSOCIAÇÃO poderá conceder em âmbito regional ou nacional os seguintes
títulos:

Médico Veterinário Clínico do Triênio;

Médico Veterinário Clínico Emérito; e

Especialista ou correlato, obedecida à legislação vigente.

Parágrafo Primeiro - Estes títulos serão concedidos a médicos veterinários brasileiros ou
estrangeiros, portadores de diploma legalizados de acordo com a Lei 5517 de 23 de outubro de
1968 e inscritos no Conselho regional de Medicina Veterinária, quando brasileiros.
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Parágrafo Segundo - Aforma de concessão será regulamentada por regimento próprio
aprovado pelaAssembleia Geral.

.f, l-' -
Capítulo IX

Do PATRIMÔNIO E RECEITAS

Artigo 43°- OPatrimônio da ASSOCIAÇÃO será constituído de bens edireitos, regularmente
adquiridos, em especial, bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, quotas de
participação societária, apólices de dívidas públicas.

Artigo 44» • Constituem receitas da ASSOCIAÇÃO as contribuições de pessoas físicas e
jurídicas: auxílios, contribuições esubvenções de entidades ou diretamente da União, Estado,
Município ou autarquias; doações, cessões, auxílios elegados; recursos financeiros obtidos por
termos de parcerias, acordos, convênios ou contratos firmados com terceiros, nacionais ou
internacionais; produtos de operação de créditos, internas eexternas para financiamento de
serviços; rendas da participação em empresas e empreendimentos, nos quais a associaçao
participe ou venha participar; receitas de comercialização de produtos e mercadorias;
prestação de serviços relacionados com seus objetivos sociais; locação de espaço; juros
bancários e outi-as receitas financeiras; rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis
financeiros de sua propriedade; receitas de produção; renúncia eincentivo fiscal; recebimentos
de direitos autorais; rendas obtidas com atividades econômicas meio, realizadas para obtenção
de recursos destinados ao patrimônio; recebimentos de "royalties"; recursos internacionais, e
serão destinadas à manutenção dasfinalidades da associação.

Artigo 45° • Toda origem de receita ou patrimônio da ASSOCIAÇÃO não podem implicar sua
subordinação ou vinculação a compromissos einteresses conflitantes com suas finalidades, nem
arriscar sua independência, mantendo-se fiel aos seus valores e princípios, estando livre e
desembaraçada de qualquer vínculo;

Parágrafo Primeiro - AASSOCIAÇÃO aplicará integralmente suas rendas, seus serviços, seus
recursos, e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento das finalidades
institucionais;
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Parágrafo Segundo -AASSOCIAÇÃO aplicará as subvenções edoações condicionais recebidas nas
finalidades a que estejam vinculadas;

Parágrafo Terceiro -Caberá aAssembleia Geral aprovar eventual alienação, permuta, empréstimo
de bens patrimoniais da ASSOCIAÇÃO, aceitação de financiamento de bens para opatrimônio, após
e consulta ao Conselho Fiscal;

Capítulo X

DaPrestaçãoDE Contas , , '.~—

Artigo 46"- Aprestação decontas deverá serfeita:
I. Observando-se as regras previstas na Legislação vigente, eseus regulamentos, além de

prazos enormas de elaboração, constantes do instrumento de parceria edo plano de
trabalho;

Deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas eacomprovação do alcance das metas edos
resultados esperados, até operíodo de que trata aprestação de contas;
Observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos
envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme
previsto no plano de trabalho eno termo de colaboração ou de fomento;
Deverá conter escrituração de acordo com os princípios ftindamentais de contabihdade
e com as Normas Brasileirasde Contabilidade;

11.

III.

IV.

Parágrafo Primeiro - Aprestação de contas será realizada pela Diretoria, encaminhamento
Conselho Fiscal; e, posteriormente, àAssembléia Geral, para aprovação final ehomologação.

Parágrafo Segundo -AASSOCIAÇÃO publicará, anualmente, os relatórios contábeis eorelatório
de execução do contrato de gestão.

Artigo 47° -AASSOCIAÇÃO sempre manterá aescrituração de suas receitas, despesas, ingressos,
desembolsos, mutações patrimoniais e aplicação em gratuidade, de forma segregada, de modo a
evidenciar opatrimônio, as receitas, os custos eas despesas de cada atividade desempenhada.

ao



lArn
UTENTI

ÍS>>

CMl 27" í
C^onc: Luiz'

- Auteríi» a presente «flia
a qu8l confere com o onginal.

ente Autorizada

Parágrafo Único -Os registros contábeis serão feitos em livros revestidos de todas as formalidades
legais que asseguram a sua exatidão, dentro dos princípios gerais da Contabilidade, e demais
normas epronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade.

Capítulo XI

Da Dissolução da Entidade

Artigo 48° -AASSOCIAÇÃO somente poderá ser dissolvida por deliberação do Conselho de
Administração, por maioria, no mínimo, de 2/3 (dois terços] de seus membros.

Parágrafo Único -Entrando aASSOCIAÇÃO em dissolução, caberá ao Conselho de Administração
estabelecero modo de liquidação e escolher o liquidante.

Artigo 490 -Na hipótese de dissolução da ASSOCIAÇÃO, opatrimônio líquido, incluindo legados e
doações que lhe foram destinados, bem como excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, deverá ser transferido para pessoa jurídica também qualificada como Organização
Social, nos termos das leis Estaduais e Municipais, conforme ocaso, na proporção dos recursos e
bens alocados por cada um desses entes nos termos do(s] Contrato[s) de Gestão efetivamente
celebrado(s) com a associação;

Parágrafo Único - Na hipótese de aASSOCIAÇÃO perder as qualificações indicadas no caput, o
respectivo acervo patrimonial disponível adquirido com recursos públicos durante operíodo em
que perdurou aqualificação perdida, incluindo os legados edoações que lhe foram destinados, bem
como os excedentes financeiros decorrentes das suas atividades, será transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos daquelas leis, que tenha preferencialmente a mesma área de
atuação da associação, ou, na falta de pessoas jurídica com essas características, ao Município, ao
Estado ou aUnião, conforme ocaso, na proporção dos recursos ebens alocados por cada um desses
entes nos termos do(s] Contrato(s) de Gestão efetivamente celebrado(s) com aassociação.

Capítulo XI

Das Disposições Gerais
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Artigo 500 - o exercício social terá inicio no dia 1° (primeiro) de janeiio e terminara

(trinta e um) de dezembro de cada ano civil.

nu dia Sí

Artigo SI" • Os casos omissos ou obscuros no presente estatuto serão resolvidos pelo Conselho

Deliberativo e referendados pela Assembléia Geral.

São Paulo, 20 de dezembro de 2018.

Tetra Jarrouge
! ! \Diretor Presideye
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Ata de Assembléia Geral Extraordinár>a ;

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE

PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA SP

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Data e Horário: 20 de dezembro de 2018, às 9:30h em segunda convocação;

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, número n° 1616,11° andar, conjunto 1106, Jardim

Paulistano, São Paulo/SP, CEP:01451-001

Edital de Convocação: Publicado no dia 15/12/2018, no jornal Folha de São Paulo;

Presença: Conforme lista de presença anexa;

Ordem do Dia: Ordem do Dia: 1. Alteração de Endereço; 2. Alteração Estatutária; 3. Renúncia da

atual Diretoria e Conselho Consultivo; 4. Eleiçãoe posse do Conselho de Administração; 5. Eleição do

Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 6. Nomeação e posse da Diretoria; 7.

Eleição e posse do Conselho Fiscal;

Mesa: Foi escolhido para assumir a presidência dos trabalhos, o José Fernando Ibafíez, que

nomeou a mim, Cauê Pereira Toscano, para secretariá-lo.

Discussão da Pauta: 1. Aberta a reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, explicou a

necessidade de alteração de endereço da sede e colocou em votação a proposta de alteração de

endereço. Os associados por unanimidade julgaram pertinente a medida proposta e aprovaram a

alteração de endereço da sede, que será localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

Rua Ulisses Cruzes, 285, Tatuapé, CEP: 03077-000; 2. Diante da alteração de endereço acima

proposta e aprovada e a necessidade de adequação do Estatuto Social para a nova realidade da

associação, o Sr. Presidente pediu a aprovação para a Alteração Estatutária. Submetendo à

apreciação e discussão, artigo por artigo do novo Estatuto Social, cujas cópias já haviam sido

distribuídas previamente aos presentes. Por aprovação unânime, sem emendas ou modificações,

foi mantido o conteúdo, conforme exemplar anexo; 3. Coma aprovação do novo Estatuto Social, a

atual Diretoria e o Conselho Consultivo solicitam neste momento a renúncia de seus cargos, cujo

mandato seria até 18 de setembro de 2019, sendo aprovado por unanimidade; 4. Nos termos do

novo Estatuto Social, abriu eleição para a parcela de 55% Conselho de Administração, para o

mandado de 4 anos conforme prevê o Artigo 18° do Estatuto Social, foram indicados aos cargos de

Conselheiros os seguintes membros: Denis Rodrigues Prata e Cauê Pereira Toscano, colocado em

votação, foram os mesmos eleitos por unanimidade e tomaram posse imediatamente; O Conselho
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de Administração escolheu os Srs. Sr. José Fernando Ibanez e Luciano Henrique Giovaninni, para

compor o conselho de Administração, atendendo a parcela de 35%, previsto no A-^t. 19, incsos II

do novo Estatuto Social. Foi também eleita pelos funcionários para compor o Conselho dc

Administração, atendendo a parcela de 10%, previsto no Art. 19, incisos III, a Sra. Ivana de Mello

Queiroz; Tendo em vista a previsão do artigo 18° e seu Parágrafo Primeiro, após sorteio, ficou

estipulado que o Sr. Cauê Pereira Toscano e José Fernando Ibanez, representando a metade dos

membros eleitos terá o mandato fixado de 2 anos (20.12.2018 à 19.12.2020) e o Sr. Denis

Rodrigues Prata, Sra. Ivana de Mello Queiroz e o Sr. Luciano Henrique Giovaninni, com o mandato

fixado de 4 anos (20.12.2018 à 19.12.2022). 5. Na mesma oportunidade, o Conselho de

Administração, elegeu seu entre seus membros o Presidente e Vice-Presidente, ficando com a

seguinte composição: Presidente: Sr. Denis Rodrigues Prata e Vice-Presidente: Cauê Pereira

Toscano; 6. Foram nomeados pelo Conselho de Administração para compor a Diretoria os

seguintes membros: para Diretor Presidente Daniel Herreira Jarrouge o e para Diretor

Administrativo Financeiro o Sr. Wilson Grassi Júnior, tomaram posse imediatamente de seus

cargos para o mandato de 4 (quatro) anos (20.12.2018 à 19.12.2022); 9. Passou-se para a

eleição do Conselho Fiscal, sendo indicada Cinthia Ribas Martorelli, que após votação foi eleita por

unanimidade de votos e tomou posse imediatamente do seu cargo para o mandato de 4 (quatro)

anos (20.12.2018 à 19.12.2022);

O Conselho de Administração, a Diretoria e Conselho Fiscal, ficaram com a seguinte composição:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

PRESIDENTE: Denis Rodrigues Prata, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula

de Identidade RG n° 24.373.866-3 e inscrito no CPF sob o n° 288.308.128-03 e no CRMV/SP sob o

n° 21.506, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Trajano Reis, n° 155,

apto. 101, bloco A, Jardim das Vertentes, CEP: 05541-030.

VICE-PRESIDENTE: Cauê Pereira Toscano, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da

Cédula de Identidade RG n° 33.934.902-5 e inscrito no CPF sob o n° 358.525.168-48 e no

CRMV/SP sob o n° 25.035, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Vieira de Morais, 2098, apto 53, Campo Belo, CEP 04617-007.

CONSELHEIRA: Ivana de Mello Queiroz, brasileira, solteira, médica veterinária, portadora da

Cédula de Identidade RG n° 43.677.858-0 e inscrito no CPF sob o n° 309.677,388-22 e no

CRMV/SP sob o n° 22.081, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Deputado Joaquim Libânio, n° 185, Vila Mariana, CEP: 04120-090.
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CONSELHEIRO: José Fernando Ibafiez, brasileiro, divorciado, médico veterinário, portador da

Cédula de Identidade RG n° 20.116.246-5 e inscrito no CPF sob o n" lM.Q77.21B-2d e no

CRMV/SP sob o n° 7.924, residente e domiciliado na Capital do Estado do São Paulc, na Rua Frei

Caneca, n° 128, apto. 53, Bairro Consolação, CEP: 01307-000.

CONSELHEIRO: Luciano Henrique Giovaninni, brasileiro, casado, médico veterinário, portador

da Cédula de Identidade RG n° 18.497.513 e inscrito no CPF sob o n° 889.613.117-00 e no

CRMV/SP sob o n° 7.929, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luis

Antonio dos Santos, n° 84, apto. 164, Jardim São Paulo, CEP: 02460-000.

DIRETORIA;

DIRETOR PRESIDENTE: Daniel Herreíra Jarrouge, brasileiro, casado, médico veterinário,

portador da Cédula de Identidade RG n° 35.109.002-2 e inscrito no CPF sob o n° 323.905.638-05 e

no CRMV/SP sob o n° 24.352, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Filadélfia, n° 22, Cidade Monções, CEP: 04564-050.

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Wilson Grassl Júnior, brasileiro, divorciado, ^

médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.615,770-1 e inscrito no CPF sob o

n° 117.774.338-86 e no CRMV/SP sob o n° 8.611, residente e domiciliado na Capital do Estado de

São Paulo, na Rua Maciel Monteiro, n° 937, Tatuapé, CEP: 03566-000.

CONSELHO FISCAL;

Cinthia Ribas Martorelli, brasileira, divorciada, médica veterinária, portadora da Cédula de

Identidade RG n° 46.708.470-01 e inscrita no CPF sob o n° 333.587.198-71 e no CRMV/SP sob o n°

20.656, residente e domiciliada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Dois

Córregos, n^ 664, Parquelandia, CEP: 08771-269.

Os membros ora eleitos, acima identificados, foram empossados para mandato de 4 (quatro) anos

com início em 20.12.2018 e término em 19.12.2022, exceto o Vice-Presidente e o Conselheiro

José Fernando Ibanez que após sorteio ficou decidido que seu mandato seria de 2 (dois) anos, com

início em 20.12.2018 e término em 19.12.2020), conforme prevê o Art. 18° Parágrafo Primeiro

do Estatuto Social. Nada mais a ser votado, encerra-se a Assembleia Geral Extraordinária que

segue assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretaria e pelos membros eleitos.
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São Paulo, 20 de dezembro de 2018

Ibanez

Presidenteda Assembleia e

Conselheiro Administrativo Eleito

Presidenteda Assembleia e

DanfeKIWrrÉ;

Diretor Pres

Jarrouge

,dfe>ite Eleito

(2-
Denis Rodrigues Prata

Presidente do Conselheiro de

Administração

y/^Án Gr^SM lunior
^^retorAdministrativo Financeiro Eleito
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Cauê Pereira Toscano

Secretário da Assembleia e Vice-Presidente do

Conselho de Administração

Cauê Pereira Toscano

Secretário da Assembleia e Vice-Presidente do

Ivana de Mello QueirezIvana de Mello Queir

Conselheira Eleita

Luciano Hfenr ovaninni

Conselheiro Administrativo Eleito
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Ciritlíia Ribas Martorelli

Conselheira Fiscal
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'^MÍ2° OFICIAL DEREGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DEPESSOA

JURÍDICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

REOUERIMENTO

AASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - SÃO
PAULO - ANCLIVEPA-SP, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Ulisses Cruzes, 285, Tatuapé, CEP: 03077-000, inscrita no CNPJ sob o n®

45.877.305/0001-14, vem por meio de seu Diretor residente Daniel Herreira Jarrouge,

brasileiro, casado, médico veterinário. Filiação: Geoges Habib Jarrouge e Maria Aparecida

Herreira Jarrouge, email: Daniel_hJ@gmail.com, telefone 11 94126-7798, portadorda Cédula

de Identidade RG n° 35.109.002-2 e inscrito no CPF sob o n° 323.905.638-05 e no CRMV/SP

sob o n° 24.352, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo,na Rua Filadélfia,

n° 22, Cidade Monções, CEP: 04564-050, requerer a V.S^ o registro e arquivamento dos

instrumentos em anexos, de igual teor e forma.
'Sa\o -

Nestes termos,

> Pede deferimento.

16 de novembro de 2020.

Daniel Her\^ifa Íía ige V"
Diretor Presi\|e^t^
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária .

^AS^OCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE
PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA SP

CNPJ 45.877.305/0001-14 v/

v/ ^
Data e Horário: 16 de novembro de 2020, às 15:30 horas em última convocação;

Local; Em sua sede social, localizada na Rua Ulisses Cruzes, 285, Tatuapé, CEP: 03077-000,

São Paulo/SP;

Edital de Convocação: Afixada em sua sede, datado 09 de novembro de 2020; e no jornal

Folhas de São Paulo, datado de 12 de Novembro de 2020

Presença: Conforme lista de presença anexa;

Ordem do Dia: 1. Discussão e aprovação de Abertura de Filial na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro; 2. Eleição e posse de membros do Conselho de Administração;

Mesa: Foi escolhido para assumir a Presidência dos trabalhos, o Sr. Denis Rodrigues Prata,

brasileiro, divorciado, médico veterinário. Filiação: Clovis Tadeu Rodrigues Prata e Jussara

Terezinha Rodrigues Prata, e-mail: denis.prata@gmail.com, portador da Cédula de

Identidade RG n° 24.373.866-3 e inscrito no CPF sob o n° 288.308.128-03 e no CRMV/SP

sob o n° 21.506, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor

Alexandre de Correia, n° 291, apto. 71, Jardim Vitória Régia, CEP; 05657-230, que nomeou a

mim, Cauê Pereira Toscano, brasileiro, casado, médico veterinário, Filiação; Mauro

Toscano e Maria Aparecida Rocha dos Santos Pereira, e-mail: cauetoscano@gmail.com,

portador da Cédula de Identidade RG n° 33.934.902-5 e inscrito no CPF sob o n°

358.525.168-48 e no CRMV/SP sob o n° 25.035, residente e domiciliado na Capital do

Estado de São Paulo, na Rua Vespasiano, n° 555, Vila Romana, CEP: 05044-050, para

secretariá-lo.

Discussão da Pauta: 1. Aberta a reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos,

explicou que devida a expansão das atividades da Associação, surgiu a necessidade de

Aberturas de uma filial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que será

localizada no seguinte endereço Avenida Ayrton Senna, 2600, loja 137 e 138, Barra da

Tijuca, CEP: 22775-003, Rio de Janeiro-RJ, colocada em votação, foi aprovada por

unanimidade de votos; 2. Seguindo com pauta, tendo em vista a expiração do mandato da
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metade dos mélnbros eleitas para o Conselho de Administração em 1<^.12.2020, conforoifi^
previsão do artigo 18-^p^ágrafo primeiro, como não houve outros candidatos, os «.tuaij
membros Cauê Pereira Toscano e José Fernando Ibanez, f^am reconduzidos para
comprimento de mandato de 2 anos [20.12.2020 a 19.12.2022); Os Conselheiros eleitos,
tomaram posse na mesma oportunidade, mediante assinatura do termo de posse. Por fim,
colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo ninguém e
nada mais a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da
presente Assembleia Geral Extraordinária, na qual eu Cauê Pereira Toscano, lavrei a
presente Ata, que após lida eaprovada, vai assinada por mim epela Sr. Presidente, edemais
membros em lista de presença anexa.

São Paulo, 16 de novembro de 2020 v/

Denis Rodrigues Prata

Presidente da Assembleia

Cauê Pereira Toscano

Secretário da Assembleia
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TERMO DE POSSE

Nestadata, 16 de novembro de 2020, toma posse para exercer o cargo de Conselheiro de

Administração daASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS

ANIMAIS - ANCLIVEPA SP, o Sr. Cauê Pereira Toscano, brasileiro, casado, médico

veterinário, Filiação: Mauro Toscano e Maria Aparecida Rocha dos Santos Pereira, email:

cauetoscano@gmail.com, portador da Cédula de Identidade RG n° 33.934.902-5 e inscrito

no CPF sob o n° 358.525.168-48 e no CRMV/SP sob o n° 25.035,residente e domiciliado na

Capital do Estado de São Paulo, na Rua Vespasiano, n° 555, Vila Romana, CEP; 05044-050,

reconduzido para cumprimento do mandato de 2 anos, que terá início em 20.12.2020 e

seu término em 19.12.2022, nos termos do artigo 18^ paragrafo primeiro.

São Paulo, 16 de novembro de 2020.

Cauê Pereira Toscano

IPRENOTAOO
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TERMO DE POSSE

Nesta data, 16 de novembro de 2020, toma posse para exercer ocargo de Conselheiro de
Administração da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS
ANIMAIS - ANCLIVEPA SP, oSr. José Fernando Ibanez, brasileiro, divorciado, médico
veterinário, filiação; Jose Ibanez Barrio e Irene Ayres Ibanez Barrio, email;
ibanez.j.f@gmail.com, portador da Cédula de Identidade RG n° 20.116.246-5 einscrito no
CPF sob on' 147,877.218-28 e no CRMV/SP sob on° 7.924, residente e domiciliado na
Capital do Estado São Paulo residente na Rua Frei Caneca, n° 128, apto. 53, Bairro
Consolação, CEP: 01307-000, reconduzido para cumprimento do mandato de 2anos, que
terá início em 20.12.2020 eseu término em 19.12.2022, nos termos do artigo 18« paragrafo
primeiro.

São Paulo, 16 de novembro de 2020.

Fernando Ibanez
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)ITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTP AOR"OI?vARíA : :

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS AfJiMãlj
- SÃO PAULO - ANCLIVEPA-SP - CNPJ:45.877.305/0001-14.

OPresidente Sr. Denis Rodrigues Prata, em nome do Concho de Administração caPEcIo o
presente Edital convocando a todos os associados para a Assembléia Geral Extraci;dirifr;-i?j a
^ •
ser realizada às 15:00 do dia 16 de novembro de 20^, em primeira convocaçac, e as

horas em última convocação, em sua sede social, localizada na localizada na Ru:' Iji.rCCi

Cruzes, 285, Tatuapé, CEP; 03077-000, São Paulo/SP; a fim de deliberar sobre a roguln;-;;

pauta:

Ordem do Dia: 1. Discussão e aprovação de Abertura de Filial na Cidade do Rio dejortc.ro,

Estado do Rio deJaneiro; 2.Eleição e posse demembros doConselho deAdministração;

São Paulo, 09 de novembro de 2020.^

Denis Rodrigues Prataata

Í^REpÕTÀÕol
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FOIHA DE SJAUIO***
iiiercado

Laudo descarta que raio tenha
causado apagào no Amapá
SÃO PAULO APoKcia Civil do
Amapáinformounesta quar-

nueumlaudopre-

maaül 4UC t/cgvti -

umasubestação emMaca^
descartouqueumraio teiAa
sidoocausador doincêndio.

Segundo olaudo, foi detec
tado queoincêndiono trans
formador teveinicio após uma
peçadoequipamento supera-
quecei; As informaçõessãoda
Agência BrasiL

Opara-raios dolocal t^-
bémnãoacusou anormalida
de. Oincêndio provocou um

iHqc tfi riHao&s

Dos três transformadores
existentes no local, um pe-

y> . _ _1 r\

caao. vj Lciccu

fimcionando.
Umoutro laudo,maisdeta

lhado, ainda serádivulgado.
Policiaisapreenderamnes

taquartadocumentosnasiiK-
talaçôes da empresa Linhas
deMacapá Transmissora de
Energia (LMTE), a concessi-Energia vljvhe;, a
onária do serviço energeuco
noAmapá como parte de
vestigaçôes seoincêndio toi

iroMn4.p»™j 'SoteS"
ssrss°.s's

ÉcfllaldeConvocaçJo,.., . - --- .v
JrJ n •-

zato ™=*® ""'«•qí,2írX"."Sí
is i&OO horas empiimetra ^ ' rfitm** esiAjttnsv par» aeiíbararein sobre • segumtBl

vacio <ios Wanços eonlíÉwsraerem

I^pMí
«Itália pan V »./ w.
. Abnef Teixeira d»

I.»» coitoM»;. «m » PS" WJ-i
I o paiw» ^ -v.-~—

de 2020. cora o parecer
, d, atva-PrBsIáenle-

OPresidenfe S' '̂ fconf/-
eem condições de votar, para paMia^ H"?®'!®

sérsio Ricardo Aniiqueira - Presidente

MUMICÍMO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PREGÕES ELEraÓNICOS |

?«r^PEC.Oaa«»20-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL j
:ru:i;^DE*L.<»LG.-^«
?.rrirr prrrís^-7 i
;630-M9S/549aJ5500ffi-iBi eno si» «aaijiiiiiiimbSMilianaw^^ i

• Zurich Brasn VId» e P'evld6nji"OIPJ» «• 01206.«c™01.0» - IM £ ™~. de 2020

«^aestavapron-
^pagáÕdeixouprati™^
.etodooes^do^menergia

í prejuí» tio «stcícto do , coiT.po8tçSo da Diretora •asf^cfie^

mento, eisso gerou aempresainfor-

do Ktado. Na empresa nao ma de 80%.
haviauma guamiçáo quepu
desseconterofogo", informouüessecontei ulugu,uJbrmou
a delegada Janeci Monteiro.

3

tC LL/UV V

porcerca deSonoras.

quinta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE2020,áfe-
A27

Vfc' empresas '"'«r^f^^í^t^Prnnlralacão deempresa especializada
033/2020 - ID 2494. realizado oE DIGlTALlZAbORA DE

pÃin®5'E^M0GRA^ Para Informais econdições de

r t£ii^ o» Jl2»"

CIÈNCIAETECNOLOGIAEMSAUDE-SAFTEC

tTEM 2- PANCURÔNIO, BROMETO 2MG/MLAMP 2W.-10.000 UNIDADES,

DA/SAFTCCISESAfl
SESAB

SUS. '""""í"?♦?'rt.iJ» de2020. è!11:00 horas, no

Sr. \f»<íré Dorf; Pecretáite.
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COMUNICADO
VIA VAREJO S/A.InscdlanoCNPJ.S3.041.260/0350^0 e !En® 311.026.133.117
noend RuaJoão MendesJuntor, 30 Bain-o Prof. Morato - Francisco Morato - SP.
Reíatao extravio do ECF MarcaSCHALTER Modelo ECFIF-SCF11E e Marca
ZPM ModeloZPM/1F1T LOGGER comos n°s. 02236745/ 02236728/ 02236739
e ZP040321129 com os n-^s atrib. Cxs. 03 / 04 / 05 e 09 conforme ocorrência
Registrada naDelegacia Eletrônica com n* 1666217/2020 emHido em04/11/2020.

COMUNICADO PÚBLICO ~
ACLARO 5A comirtca aosseus cSienlea doServiço Telefônico Fto Ccntrtado - STFC, namodalktocte
ísfíá Que falhas em equipameftos tnpvtnm a preslaçâo wsulaf doarrtço a al^s deseus usuârfc»
da deCan^^ Grande - PB no cfia 11/11/2C20. a pattit das 11li36 ftortno de Brasília).
ACLARO SA «WMI medWamente tüdas as ptMdéndas necsssárlas para a regulBráaçio doseroço,
nomianzando-o InlegralrnentB às laiSOftwfáflo deBrasBa).

COMUNICADO PÚBLICO
ACLARO SA comureea a« «us cfientes doServiço Tefettn!» Fbio Comuado - STFC, namodalidade Local.
c>jê unaRJptwa decabo ôplico rved^w apreslaçáo regutardoserviçoaatguBdeseus usuários das kjcrtdades
deAnvaro. Jsguailita. Pedreira eSerra Nesra -SPrudia 09/11/2020, apartir das21h26 (horário deSrasIBa).
ACLARO SA adotoo imediatamarte todas as provtdêreias fw»í8«rÍBS paraa regUariaçâo do serviço,
nomelcando-o Wegralmetite às 23h55(horâr»de Brasília).

PREFEITURA MUNICiPAL DE AHHEM5I
PREGÃO PRESSNCIAL N* 027/2020 - AVISO DE EDITAL.

DATADAREALIZAÇÃO DOPREGÃO: Dia26/11/2020às09:OOhora9.CREDENCIAM£NTO:
Apartir de09;M Kwa» do dia 26/11/2020. APREFErrURA MUNICIPAL DE ANHEMBl/
SP comunica a quem poasa interessar, que enconira-se aberto rw DivisSode ücitaç&es o
f^òceseo Licilatório para realizaçãodo Pregão Presencialo" 027/2020 cujo objetoé o a
contratacdode enipresa para a prestação de serviços médicos. O edKalc»mp<#io estará à
{fisposicâo no Departamento de Lidla^es no Paço Municipal silo è Praça PrefeitoIsmael
MoraJíodo Amaral, n* 67, bairro Centro, na ddade de Anfiembi.Estado de Sáo Paulo ou
no site •rtww.anhembt.5p.gov.br e demais informações poderto sar obildas pelo (one (U)
3884-9020.comCamilaa ainda peloe-mall:llcüaca0@anhembi.sp.90V.br. Anhembl/SP11
de novembrode 2020. SEBASTIÃO DE QUADROS NETO- Prefeito Muniopaí.

Fundação Zerbini
CNPJ/ME ns 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
AFundaçãoZerbini torna público o processoabaixoparaa Unidade do Instituto
do Coração - InCor-HCFMUSP, a saber. Processo 2163/2020 - P.R 030/2020
paraaquisição de Acess Pointqueserá reali2âdo em24/11/2020 às 13:30hfs.
Processo 2131/2020 - RP.029/2020 para aquisição de Expansão de Uríldade
de Armazenamento de Dados que será reaRzadoem 25/11/2020às 13:30hrs.
O edital poderá ser (Alldo na íntegra nosite:www.2erbinl.0ra.bf. SSoPaulo, 11
de NovefTibfo de 2020. Rafael Mlrarxia - p/ Equipe de Apoio

CONDOMÍNIO edifício GUAJARA
RjaBrigadftTD Totês, S - Sarta iligéflia São PbUs - ?

ao ftUD.10de NsvemtiD de2Q2a
RETRCAÇAO D6 EDfTAL DE COKVOCAÇtó PARA ASSEMBlflA GERAL EXTRAORWHARIA

OCovnlte Cosulw doCondomúti EdTicb Gt^ia. itnttoas ano npaút) doSentar &»% Tedi^ nodia
29rttmLvOT peb pteaerte axwoear e cofNidaf V£a.. í Mitiparecar, ouselaatrepnsertar airivés detaetaíe
inuiredor, cujo lastmmnto dewn estar com fiiniKonhedtb, na ASSE»âA GERAL
COtCOMiWO EDFtC» GUAJÀRA. COTSjnrie delamirB aCowí^áodoCcfKteiríigo - Regüan^
Pi(«^ r. Mdb 12/1iai20, ÀS 19 AAssentíaa )e^4e-ãla dependéiYfas (Kl pnoo conún^
siuado rsRua Snosdeni ToUbs, Sã,resbcaptai, a feT] dedisotenedeilaaBnisobe«SGguirte;

OR0EN!X>0(A
1| doSirKfco paamarclak) de2ares;
Sendo9ópaaorTunerto econtando (xm a«tea partipaçâodetdos,subsocMnHW.

OCoftsdx)

EDITAL. DECONVOCAÇÃO
MsemaÉiA geral ordinária / e)ctraordinAria

AaweradadaCcoperateA9rt?»xMa Ro Grande d3s PWcuftresdetórn a« Olw^tenaNojj^ MyazSí «em a
pò^oakavée do pnsenie e«3i. nos tenrffi do (l^icsb reAljf2? <b Bíaàáo S002I ccnvQcaros sõdcs (]Lje nesta dala
soTOT »(tt-tía) [Hateunten » em asssrfcleè getóotdhária /aidiwdreiia aserraaleato«(fa 22denowm^
2ia rese» swá àAvertda •femaliRQ Mtôrê Rosa, if43< al5,Cerh,IcéfivSP, às(M)em pitiMa
reossíandoa 'í»20díseus assocfete, às09c00 enssgifxb conwaçSo corn quakjjef núrwo deCDCçecadca.

per molvo da segjança david; apanlonia aqual seencontrao nosso pais eomunds, Èranos-essa assentlaa
vWuahweai asaàerwiadc oIf*des»sso8totooscocçetaí», estotts se^lntooprotofflbpara nâo pcpocfaera»
aj^omoaçâo para deSwar sobw ís seojntes oTíians dofia

tráçÃes Hn»*wías úaCompanhlt rtlatlws eoexerw» uchi«ncerraoo era iju« «mcni »iuu.ií-«b .w
WiM deS4o Pauto e noOtèrin Ofidal doEsUdo deSSoPauto, ambos med^u de22AJ2/202D, liem como, ««wr o
S«ertoAuditores Independentes, reWerae ao «ercide social fHidc. em 31/12/2019. D) ResWrar oprsiuizo Itecal
do«íercicte TO vafcr deRS 8.179.5B0.72. III) R*af oUralle anual darsm jrteraçío global da adJrtrtstradorw da
seríiiaew atiR$ 15.000.000,00 pare oatercwo social de 2020. W) Ratilicar acomposiçio daDretona aasImçÍM
de Otretores responsáveis por área pararte t SUSEP, naloitna que segue. I. Olrem-AdiJ^att^r-Ma^to da
19.02.2020 atl18.022023: §. Diretor Presidente - Edson ü«Pareô - Manítato de ?
Direlor-f^biano Uma - Mandato de19X2Í020 att18.C2.2023: iv. Diretor- üilsHennque MaIreRes R»s-Mandato
de111K5019 ati10^. 2022;». Kretof - Mareio fienevldes Xavier - Mandato de02.10.2019 atf01.112022; vi.
Diretor - Miguel Westa Swla - Mmteto de 19.02J020 att18.02.2023; vB. Wnnor - Peler ReWn - - Manda» de
19012020 até18.02.2023:evai.Kretor-WâHerftJuâídoPereira-MamlBtDde19.02.2020 at618.02.2023.FuPçae8
decaréter eieeoBve ouoperaóenal: • Oirelor responsável peias ielaç6es com a Suaep - Peter Rrtiln: • Diretor
responsivei tétnco {Qrcito Susep 234 aResoüçào CKSP Sál.-FáWaroüma; - —
-flnanceitD-W!iouellnie5»aSorta;*0}retorte5ponsá»elpelo85~""='''"""«» *

iniíilKíeê semtwaÍx«;l)Ap'nJ«rasctt^8Cbs adriunlstráionã.onetetôfiodaMtnirlsa
s úaCompanhU relatiws eoexercício ucial«ncerraoo era31/t_^19.çe h

-nnanceitD- K^juei irwaawna; • ü«b«» iesjwwsvm poo açom;»™!-"'""-.
a procedieiedioa dacwrtabRdade - Miauel Iniesia Soria, .•Kfetw-.responsavei.íelo ~
Resolução CNSP143 - WaJter Ediarto Pereira: • Oirelor rtspcnsá«efpalacontratação decorrespondentes decncros-S0O<n epelos serviços por eles prestados - Luís MentíQue MelreBM Reb; e• Oireior resporísívBi pela cortiata^
auperrisêo derepresentantes deseçíosepelos serviços porefes prestidw - Uiis Henrique Meinies Reis. Fü^«
decaréter de ^ carUrole: • Diretor iMportsivel peio cueiprnento dadisposto ra Lei 9.813, de1998
(Ciruíares Susep 234 e 445) - Mareio Bawwíes Xavier; • Oireter respjnsável peles corrtroíes internes - Marw
Benevides Xavier, e • Diretw raeponsével controles Wemos específicos piraa prrrençâo iwitra fraudes - Adrláro
Keidexer AiMnIsBadont: Presentes osadminislrattores dsCompanNa. consoante odisposto noamgü 134, $ 1*.
daLtí6 4W/76. Audhores l«def»»w)BÍrt«i eAluárte: Presenle osAutfilorM Independentes, contudo foi (fspensada apresença doAtijário.CeríseltanseakOCoiisettwHscal da COTpan<»náo foi ouvido por rioseerantiariníttlado no

•píriodo. Docancfltts Arguívattes. Foram Brqu.'vado8 nasede daSotíeiJaoe. o««ldamerte autanticadoe pela m
• • • - ,4apreci»ç»daAssernl>leia.«er»osnaslaata.Enc«i«r*oteN8dan«ithavendoatr^^

(lodasoodgaçeeada

documentos submeüdM i apreciação daAssemWeia. referWosnasla ata.BwemmeBW «aoamait mvsnoo ir^rai
encenada eAssembteia. sendo tawada apresenteAla. SâoPaulo-SP. 0Srt)3/2IB0.Aaslnetunç Mesa: Presideríe; Eason
í\àsFranco: Saeratirio: Amanda Femantfes-Casiro^ftflros. Ach>nlstB-.Zurtchl^ Brasil Segun»
por seus Diretores, Srs. Edson Lus Franco eMiguel Iniesta Scrta. JUCESP- CerUfIco oregistre eob oi»448.100«0-2
em22rt0/2020. Glsehi Simtema Ctschín - Secretária Geral. ^

Zurich Srasil Capitalização S.A.
CNPJM=nV7.266.0CàW)l4í'-i.'l»E35J00.<63.BS4 r"

Ata <ÍbAssembteia Geral Ordinária r^inda em 05 (te março de 2020.Mie OBMSSSmuieiB <.i«na>i v/iuiihiim

Oa»a.HoraeLBcatAaO5í03/202aàsníl0ticras,na9edíS«;aldaC^..>-
n* «5.22* andar, parte. OiMUe Monções. StoPaulo-SP. Oúomm: Preserteí osacioristas, representando a toteWatíe
do tapltal social confomie essinaUiraa constantes doUvrá itePresmça deAcionistas daCompariría, osmembros da
MnristrscSo os represertfantes dosAuditores Wepetulínies daCoo«anNs e o Atirtft». Convoeaçte Dispensada
la loma do artigo 124, parígralo 4" daLei n* 6.404/7B. Mess Presidente Edson Luis Franco; Secretária: Amanda
Farrandes Cuiro Vegros. Onlem d»Dia; P)Apreciar as dos admlnfcrtm^M (te
ratso Relaláno diAdmirtstraçio edasDemorelnçfe financena.acompanhadas doPanardoj l«tepetv
dantes e doParecer tk AUário Oa Companhia, referentes aoexerdcio ucialencenado em31/12/2019; ()>} Oniberar
sobre aapnjvaçio daprojcsta dedesBnaçáo dotucrp tquldp daCdmpanWa referente aoeurçício social encena* em
3I/12CT19: (llD Fia'a raffiunaraçSo anual gnsbal dos admínstiadores daCompanWa para oeattfcio sodal se2020;
nV) Raltncar acomposição daOiiaKKte easfutiçSea.dé DIrttcre»'wconsáveis por érea perante i SUS?. Deliberações:
Apás exame eíiscussio acercados itens constantes da ÒrCeni dó Dl^osadonislas presenia rspresentando atot^te
docapital m*?" OBEberaran^ pa unanimidade e sem ressalvas: I)A^wsr asccnias dos adnnlstradores, 0Rclalono
daAdministração easDerrwrsiraçôes Pnanceiraa daCompanhia Cativas aoexercíeió social encerrado em Riiha de
SáoPadoa noDCÍ-SP, wbcs t«eéçiode22/02/2020, bem como, aprovar oParecer dosAcdltores bdependentes.
ieletBríeaoew»dosooi3iriiidoem31/12«)19.inAflrwaradestinaçâoiío1ucmíquld»daCompanhár«ferírteM
ewtricitj social encerrado em3tn2/20l9, nov^da M2.124.978,19, neforaia <moesegue, conforme proposta
daedmlnlstfaçio constante nas Dennns&açóes Rnancéims daCompanhia: (Q 5% para Reserva legal, no vaior de
ft$ 106,248,91. naforma doartigo 193 daLei dasSA;(H) o pagamento dedividamos novalor oeR$ 504.682.».
refereotee aos dirtdswJos do ewcicio de 2019, aserem pagos até 27/C3«020 k acKmtas lase^^apnwç^
(i) RS 504.B31.85, á Zurich Insutance Dsmpany ittl.e R$ 50,47. àZwicn Lia tnsmance Conpanir Ltd, fll) osakto de
RS 1514 046.9S seráde^inatía àconstttlçio deReserva Êststulírla, naiorma disposta noEstatuto Social di Com-
oanhta Kf] fêoroEmite anual daremuneração global dosadminlstredoras daConpaniúa ema(è 15.000^300,00
pem oexeicfcfci soòal da 2020. IV) ftaCncaí a compcaiçâo daDiretoria e aatunçdas deDiretores responsávtó por
ira perante i SUSEP. I.Diretora - Adris« Heideker - Mandato de19.02.2020 ate 18.02.2O23^Dlrror
- Eú^ üis Franco - Marrtsto de02.10.2019 até 01.102022;«. Diretor - Fatíano Uma - Mandato de19.022020
aW 1302.2023' 'n Diretor - Lüls HiWlaue Mdrelies ReU - Mandato de11.062019 até10-06.2022; v.Ofretor - Mareio
Benevidea Xawer-MandatD do02.102019 até01-1Ò2022; vi.Diretor-Miçuel lniataSorta-MandatD0el9.022020
aièia.D22023; vi5. Oirelor - Peter Rel*ln - ftendato de19.02.2020 sté18,022023: e vM. Diretor -Walter Eitodo
Pereira - Waodalo de31.102018 até30.102021. Fiibçíbs deearéterexecartivo ouoperadMab •
séval pelas rebeles com aSuscp-Patsr Rdidn: «OMar responsivei técnico (Oreular Susep 234 eflesofaçãs CNSP
3211-FablaftoLkna;» DireBr responsável edmlftttralivo-flnancelro- Miguel Mesta Soda; • Diretor responsava pdo
^a^^tTsiiperylsão acumprimento das rNrmu epnxedinwTta d. estabilidade - Miguel Iniesta Sorta;
. DiWor rapcrsi^pelo cunorimeoto das obrigaçíea da Resolução CNSP 143 - Walter Edu««o Poeira; «Dir^
responsável pala contratação oeeotrespondenles de iricrosseguro eprioe senrtços por eles prestados - tJJHjtenrltp*
MsNlies fieis: e. Direta responsivei pela contratação asugervisio derepresemantes dese^iros e_pelos senriços por
eles orastados - Luis Henrique Meireles Rrá. Funeiei dacaràlar deflscafizaçfc eucontrole: • Oirelor responaàvriMto cunprimentodo disp<SD na lei 9.613, de tgSsjcircutates Susep 234 e445) -Mardo Benevldes Xavier;. D^

:OMtnleS rtemos - Msreio Bcnwides Xrter, e • Diretor reapons.---*
- - • • • 1..^^ OMantac „r-niri -i — ,

• Aluirio: Presente os Auditores
per* a ptevencio contre fraudo -.Adi
eonsoenieo dsposts no art 134.§ 1*,da Lei6.<04/76 AuditoresbOSPOSIQ no an. 134. a < , «a LE' o.*irt/íQ. Auaima •uapmwEii»* »

..u<)^,w...es, contudo toi ifispensada a presença do Aluárlo. Coasei» Fiscal; OConselho Rscal daCompanlà
nSc foi owrido por nío seencontrar instalado no período. Dccumertea Arqslyedos: Fo^ arqiwaoos na sede da
Sociedade, devidamente autenfcados pelaMesa, osdocumentos abmefldos a apreciação daAs
nesta ata. Eaeemuoantr Madamais haver«lo a tratar,fo(encerradaatesemoKta. senoo laina**a ptwwiw«b. sw
Paiio-»» 05/03/2020. Assinaturas: Mesa; PresidanlK Edson Uiis Ranço; Secretário; Amanda Famandes Casfrofegna.

zufteh iiBurance Company Ud.. p.p. Edson Luis Franco; eZurich Ueinsurance Company Ud.. p.p. Eit»n
Luii i=ranco. JUCESP - Registrado sob on* 4<6.&5yZ)-a em 22^0/2020. Gisaia Simiema Cesdtn - Secretária Geral.

CENTRO DE IMA02M DIAGNÓSTICOS SJL
CNPJft' 42.771JÍ9.W18.D- WRE3Í3Ca.5176»-1

k a presente Ata.Séo

t€C&nf>amii:é*:2:fía lodaele;^
naçSoreàRzádai'

dia09de luirto de2019.S.Deliberações: Porunanimidade, os acibnislás dèlibéraiBrii pquá;se^üe:
5 1.ReeteBer oSr.Huinberto Ramos deFreitas. brasBeiro, casatdo; enoèóhelro metafcigíi», poríadi*
dacédulade WenUdade RQn»MG-211.063, inscrito noCPFAíFscrt» o n"222.938.22^, residente
e domicfiiado nacidadee EetadodoSSoPaulo, comerKJeréço coméraalnaAvenida présidecrta Ju»;
celino Kubitscheic. n«610,18*«idar,na cidadee EstadodeSáoPauíoi.Ocoíweíwtto oméleito; Wma;
posse emLivro deRegistro deAtas doConselho deAdministiaçió. quefícà devldamenle:^ufvBdó
ra sedecto Companhia, dedarandc notermo doposse, tendo emvista ó disposto noartgoí47da
Lei n« 6.404/7S e as regras constantes daInstru^ CVM n« 367, de29:do m^&,d9:2002. para os
devidos fins dodireito, sobas pendadalei.que(1) nãoestáimpedido déassunwpcargoparao
loi eleito, nostermoa doarígp37.hiciso II. daLei n*8.934, da 18dé.-nwernbro de 1994. (B) nio
estácondenado apenadesuSpensió óúinàbiiitáçáo tefriporáríaVaplicadá^a OsmissSode.Vato
Mobiliàrioe. qua otorne inéieBf^ para o cargo deftdmlrt^to deccmpanWa ataf^(Sll,atende

requisito dereputação nibada estabelecida pelo§S>, doártigu,l47 dal^ n* 6.404/78; e (ivy não
cargo emgoe<w1iwta que possá serccnsidef ĉórxórrante daCbrnpanMía, e nSo t^, nem

representa, interesse conflitanfecom odaCornpanhla.O cóhseBiéiro d^aráitambém; emdocumento
próprio estarintegralmente cler^te daPolfllcade DlviiléaçSo éUso deInformações 4deNegociação
deValorea MobíKérios de'Emissaò da Companhia, nos tertitós" da Instrução CVM n»'358,'d9 03 de
janeiro de2002.0 constíheiro oraeleíoterti rtjándato de01: ano. cixiUdoda datado jetmo deposs^
52 Aprovararatificeçâodáel8i^ò'dò'Sr.SebastiainUcseMoraleeMonacófiKimeirsbfodoCcraelho
deA<frnlnistraçlo nomeado naReurriâó doConseí»daAcWnisíraçfio.realaadá em09deíuUwde
2019, a fim decompletar òpra»degestflo em curso,' que s'aenc^ naAsMirirffta (^falOrdinária
que aprovar asdemonstrações Rnáricèíras dóestercído social fiado em31dedezerr^ de^fte
S3 Aprovar a lavralura destaataemIorma desumário, emcoofonrtldadB txjrn 0 disposto npartgo
130, § 1®, daLei 640d/7& 6.Encerramento: Nada tná'& hav«n'do é tratar.-.fol encerada a AssemWeiá
Ger^Extraordinária, lavrada apresente Alaque,apósKdá.^da^.da e,achada conforme, taiassnada
por.Presidente: Sr.AndtóDorf, Secretária; Sra.Ftíwiá LúoaMatBóliTâiDefià; Aclonislas; PaO/clpes
enBrasil S-Ai. Partícipes énBrasil (1 S.LU. Bròoiifield Aylesbúry.SA.aL. éPDOParticipaçõesSA.
SâoPauto. 01de hjho<M 20»; "Confere cwha origina/ lamda e/iiftTO pnfprfo". Assinaturas: André
Dorf- Pi^erite dá Mesa;Flá^a LúciaMMtloIl TAmegá-Sedrerttrla to Mesa,JuntaComerrial
do désitoPaWd Carfflicaa fegisiro sobo n?457.40020-1 éin^10/2020.Glseta Simi
Cesc"hln-'SécretáriáQÍBral...; --':."''-'̂ .---' •v.''-'/'; '•' •v • ; - •

Zurfch Brasil Companhia de
i|»JV.Frí 96.3«077A5OOv94:r

Ata da Aasembleãi Gera! Õnürtárie redizada em 05 de.março <íe2020
Data.Haraetô^AesÒ5/eÍ'2a2a.às11:OOhon^ nasedesocial daeompa.nhii.naAwld»Jorrai IstaRotxrloMartneio,
tf 85.21* andar (partej, Sâo PauUhSP. Quonicir. f^esentés« atícrtstas; reprtseritanúo a totalidade doeapHí íodal,

••• c()nslantesdbUim)itePr8s*içadeAc«artírfasdaC«npírifiia.osrTtembMdaAdnil,nisWçfe<»
udWres fivlepMtderrtes daCompanhia e òAtwrio. CoiivòeaçSo: Dlsperi^.na tcrma doaníBO

124, petgido 4r.(álein* '6.404/76: Mesa: Preskianta: Eis»L\Á Rancei Sècretwa: Amánda (^anJis CasW
Vegroa. Orde»ifcWr (I)Aprèda/« coriu oosac á d»Cwnpenhti, uar^.dUcutb ev^o RéistártaM
^insb^ edas OmDiK^çeés Rmnceiras. zccmpanhadas toPá/scer dos Aodhores Mqwidgrites edò Parecer
doâSórie daCompaíiia. referentes aoexerctá sxialencerrado em 31/12/2019; ai)ftecistr» préjco eooeredtdo
9*Brdciónndo em31.12201í(m)Finr arernuiiera^ anual gtoíjai dos adraíriistradpres daCompanhiaparaooero^
social de2020; (N) Rrtfle* a'á«ipo«lçSo (te Orretonaeasluxões de.aiBlDíei.respdrisávetó w êrea PerarttàSUSER
lia tarma qua sagUe. 0eUbenç6cs:A^ exame eeiscussão acer:a dcs ítms cor^tantssda Oiriere do Dia. osacooistas
pfWWles, lí^esmtandeatoiaídade dócapital S0C14 danbenrani [W iaanimlda_dce çem ress^;1)^^
dos administratkires. pRelaIòno'dá /Urinl^èçio èasDemons3aç5es Flna.xe!rss dsCompanhia relãtrm affeierdds
soc^éncfffadí em 31/12/2Ó19, que taram puKiicados nornCá fle Sâo Paulo anoOíártá Ofldal doEstaifc de.SSa.Paulo,
smbc» na«íiçào'de22AÍ2/2D20. bem como. aptwaroParecer dasAuditores independe^ referePte aoewiticlo eocfai
firito em31/12fiMia •> fte»sfrar opr^uíni fiscal do'wertó.novato de«•10.833^85.84. IR) Fww a Hmitt arnal
da remoneraçio BÍobal'dà' admi^tradoieeda Cimpa.nNa em atíW'15.0(»,Qpo,W pará o,^^ de.2fl2q.
rV) ftaíiflcar a-compòsiçlo dáDiretoria easfunçíes de Dlretaej rasponsáve/s pcráraa pcarteà ^,EP. na lom(fii
8^: l Diretor PrSile- Edson Luis Frar» - Mandato de 19.02.2020 rti,»8.022q23: i,OirttocT Lula He.^
Mwellesflels-etodBlode19.02.2020 Btê 18022023íÍf.[XrélorrMartádBewvldestovier>:^ttandatp.det^^^^
alé1BD2.2023; H Diretor - Miguel Westa Soria - Mandato de19.022a20-3U
Manca» de31.032018 até31.03.2ÍCl;vlOlrelar-;WanerEásrdoPereiia-l4«ndflto da19.022020 ali 18.02-2323;
ve Diretor'Omai8áfilán-MafüatDde3i,03.2D18alé31i»:2Q2iievai;Dlt9b)ra-Adi1anaHBidei(erTMandatode
19J322020 a» 1i.02.20a. Ftnf6es decar«ér mciitíiro oeijperadeiát l.i;,DtBtõ:^ Rrtçitocnrr:a SUSff
rarôjiar 234rá33) - Petar Ràbrin; 12.DIretór: Tfcntó ffrsbr 234/2003 é Resolução 13M005>'- fetef tebtn;i^Direlnr«mlnBtraUw)-linancéí.T»flarcuiar234/2003)-MKlúeíhlèslaSorla;-1.4,airBt^deConUbíiK^
1ia/2Ó04)-Miguel hleslaSòria; liOireturde Registra daApólicw pesoki^9l43f2005)-Witer Eduardo Pwís; ,.6DirelorftesponsívHpeiaClruilar442/2012(mttrDes9gi»DÍ-Üj!sH3nnquBMefrrfesRtó:or.r,5(et«fi«,pon^
Resolução 297/20l3<rfpt««tanle8dáseíüró^^tuisHenrtoeMeWlesR9B.Fur.çoes deMritBfíafise^n^ooü
'eaotrole: 2.1. Difetor da'Lei 961^98 (Oraíar 234/2003,44S/2i)l2) - iMgemriednhert-Mando Serwvides Xayieç
2.2.Dlíítor deControles Interrís (OitJar24a«)04) ^ Mardo Berí«des Xaviwt e 2.3.Diretor :a- Ftaud»p«clar
344/2ro71-Adr!anaH8ldelíer.AíWrtsfrá<Iafes:Presefi<8S«kiiríitslr8doreídaC (T..8; H c is 'Jitendtspostr t
Bttl»134 §1*daLei6 404/76 AudKBriHlhdepcndenteseAtuárt«Pr^tttao6> 'óiteresfcdependentss.co.itjcbfoi
dispensai àpresençadoAtuárío. Ooiwlho Rscd: OConseOio F!sca]''da CompanTA hâofoi oivfba por'nlDseen^ta'
instalado no período DeciiinBitBsAn)alvaiteFi3>«iian)u!vadcsnasadedaSodedadi> ctovid-ir^^autenScadasria
btesá osddciín'etitM8Lt(t)etidósiaprãçlaçSò;daAs9errbiela;:refe(MiRh8stá'̂ Ef'»r'iBine"to:K>damais.bávendoe
War!lDl ewradáàAssaitéleia. serdò lavrada apresínU"Aía; Sáo Pwto-SP, 0&T)3«Én .A«sinatura«- Mesa President*
Cdsort UisFf»co;SíCfBttrt8:'Amandii'Femandaí t:8stDYesn».AciéiWa: Zurich Minas Bmil SegurosSA,mp,oertaA
por seus Dirsbies srs.&isoh Luis Frartcoe Miguel lnlcstaSória.JUCESP-CertífH»orsotstn>sobOn*447.90fi/20:3eni.
26/tíVe02a.6tolaStmiemaCesctiln'-S>cretÉrtatSetaL • •: ^ "

ASWftDE - ASSCOAÇÃO BRASILEíRA DAS INDÚSTRIAS DE MAHRIAIS DE DEFESA ESEGUftAHV4.
AvPaifcta, 575-12* wda-Conj.1211-CEfíC1311-9lÍ-NaV«a4SàoPaiuIofiP-Foneffá*: (11) 317CH86,tV

CoTButtamos aspoukmempreus nadsnaU quefabriquéni ospreditosoüstrhnaná:1.ACOPIADGR DdtEOONAt EIV.
GUADE ONDAWftfiSÍ EM ALACOHAMENTO SÕDBDIRETVlDAOESODB-disHOíftiwdt n.^ndas.íabricaA
em tecnologia <Íe gulat deondas quà realàá áamostragem da («wgia, de rá& rreqo.noa em -lia p.incH envl^-^o
íVKtwsdr do rádec'^tndó que'««'amosoa nabaiapiJtÉnc» s^aSrectenada ^ai.oscx.js * tnomtoraçSo
etonüole; 2.ACOPlSoB WREdONÂt 30.4MBW8850 CDNEC HFHPIOT RAL7030fg - KCÍpladót dWcfcn:
djplo3C«0(B éimdsposítivDde.iTBaoúrdai faljricadoemtrawfe^díguíaíde.y.s .«tlealoaa arnostragm
da mrgi» de ràcSo fr«í.êíKia erwada pe!o:,duplexador do <iuí jal«
diteoonKb para'«oraitDsdemonitoração econtroledapotência refletida nocaniíds«1 £l r-nafde30d9 pejmj»a

tf. .1^.;, rf. CftMBiMAfWNB OB B40A

:V:r.^

••/r
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EOrTAL DEconvocação
ASSEMBLÉU GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA

A<£cperactadãCoGparafva toopeo^ RbGraAdos Rfictottm de kér^asra Ova Heiera
nlib) «8^(bpesêle6dU. IKS toinus do (^xsto roA.1 n* 27 do EslaiiJo Sqc^ (xrvKsr os sóckB 9»rnsta data

30 (rtita) p« feutim seem asseritleb geri orttàB /oíBonSnÉ^^
zmla seA6ocaBBàAwidiIttrato ArtônlD Rosa, n"«4 sl5.Caftfo, icétivSP. àsoeíoempmsfca

Dortm, poí mofiMO dlseguenca dewdo apandenia aqie! S8 eraxÉa onosso país eoBnrdo, feremcs essa aaantlaB
iatodoso5coop6raiflS,esta.TOssegiindoopíc4Dcobpw

agbnençásparadBSKiv 8Sse;
CRDB/IDODIA
1'.BeMoBposs8doCanseh)AJiiii
:? -RegjfefeaçâodaàBa(b
3*-AtâaqàD ou não denxQs axpere

Icán-SP.ISdeounatodeZBO.

C^CELSE
ACELSE- CENTRAIS ELÉTRICAS DESERGIPE S.A,inscrita no
CPNJ n°23.758.522/0001-52, toma público que obteve do Instituto
Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos NaturaisRenováveis
- IBAMA, atravésdoProcesson°02001.102580/2017-41. Licença
de Operação (Renovação) n° 1507/2019 em 16/10/2020 com
validade de 10 anos pata operarsuas estruturas olfshore de gás
natural, adutora, emissáriosubmarino e UTE Portode Sergipe I,
localizadas no município deBarra dos Coqueiros -SE.

^ EDITALDE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS - SAO PAULO- ANCLIVEPA-SP -

CMPJ; 45.877.305/0001-14.

O Presidente Sr. Denls Rodriguus Prata, em nome do Conselho de
Administração expede opresente Edital convocando atodos osassociados
para a Assembléia Geral Extraordinária a serrealizada às 15:00 do dia
16 de novembro de 2020. em primeira convocação,e às 15:30fiorasem
última convocação, em suasedesocial, localizada na localizada na Rua
Ulisses Cruzes, 285,Tatuapá. CEP: 03077-000, SSoPaulo/SP; a fim de
deliberar sobre a seguinte pauta:
Ordem do Dia: 1.Discussão e aprovação deAbertura de Filial na Cidade
doR/o deJaneiro. Estado doRio deJaneiro; 2.Eleiçáo epossedemembros
do Conselho da Administração:

SSo Paulo, 09 de novembro de 2020.
Denis Rodrigues Prata

Msta ata EncurafMfit» Nada mais havendo atralâf. Wencenada aAssemUeia. sendo lavrada aprwBrts tà. SSoS-S Ses8: Pr«<Jenle; Edson Lui» Franca Secteiàrío: Aír.nda tashüftgros.
AãoBltúa; Zurieh Iwuranee Coflipan» Lld.. pji.Manti Luis Franco; sZurWi Uf» insurarce Cotnpsny LW.. p.p. üjm

Franco. JUCFSf - l^qiiff-aao sal) o <46.05y»>-6 em 22/10/2020. Siseia Stwtama Cesctm - Segettfla Seral.

• DirMorn osespectricos

PÃRÀ DfiTWBlIi^O ESFORÇOSWWTOsÍdAJÍEMTTO re^ ^

(1.) to v;

ssSsSHSSílSjSSi^

sanAtda Gsal te DabenitfKss a ste reauaa

Séwtí. cint» anteimos) «its^e<.|mo.«-irormi^^

SíTSSnSfi iSSSrSrafflai tem oamoKl» aa InmtuinaiW m otjooatio |uno lO Bmoi
SSSdSSSS» ÈSSinS•So=U -EKOB; •»SodW*IW.«*IW^««líSStoitSisA-Pí«p»m (I) «o»»»™» dmrte oPeriato a.Ftoni™.«ji w »''5SS.Í
OAknk» Corçart» i«inii.w a.

S M* «««»aar iipmMBI* Cown"M Mymrttey
Hados. wdiErte oenvio dosMguMos doajmantoa luraoendetaço B^itrnrD auMToMsocoiHBsmDw
p»faíi*iilm«.l«alé ! (doisl íl! »*»iid!» «
ãisposlo naImtruçÈo CVU 625:(a)

átr^Sido daAssetitiela. eatiohorâni <to AssamCMa, obMrvaüoò
"toca^digítjfeada ãe «xumanta d* idenUade viliUon(oto do
» 1.1.»^ rai «'üiirair» enÁi mcofalado. dMdanufilt mstrado

tooscKíKl» do««J0,1b)«abO ». ™irilotóiHo ».

^ r»nninr&n rrm mtercs esoecttccs 081?sui npiesentaçao na Asssiv
,CDintblodooulo«9arto.caMa
lêtramMjscUaeniadalnUos

d» Identidadevilidocom Wo do{«pteseiuanielegace jo)quara w
documentos kidicadcs Kána.deverá ercaiinhaiprocuraçio ecmpodereseweciKes
Um ctedetttas asconMeele«'i». acompanhado Oa doaimenlp de«JenWade »âbdo

> IB CSUIU»» uc uiieeov-

SSoF>aife, 10de novembro d( 2020.
r.»ITlM DEMAG61IWCIIáStICOS 5A

ABIMDE -«SOOAÇÀO BRASItUM DAS IMHJSIKIAS DE MAIEfflAIS D£ DE^ ESEGUR»^A.Paulto5?5-ir»d.-C»»«n-CEP.01311-311J*Wffl:SaoF»^F2^g^™^^^^
ConsüUanws as possíveis empresas raccnais cue fabnquetn os pnxkm» ou 1.ACOPUDORDB^
íJSm OHDaS)DÍS^OftAMEUn.SO M
em Kcnaloaia de ouiat deondas oiK 'eafea aamosTOgem daener?» deraioIwquênoa em aha enviw^
traSoíto radar perrwtjndo qu» uma aoncstra em b»a poiíridí sejs á^o.nadaSS^rACOPWJJOR WRtaOHAl 3W0dB WB65® CONEC NFM RNT R^03ttN -
duEio WíOdB éum diwostóvo de micrcorKiav fabricado eijí teciologia de Buias;(Je, ondas que re^ a
daWgia de ^Sdlo freQuíraa enviada peto dupleadif do rato permMrxb tfjt ^ amwW em «i»
ífirtdoíuda oara oscifcuitos deitaniWâcV) ecormole dapolínda refieada nocw{de<0(JB. Ocanal de30®perwtt a
bjíçfto de sinata de wstes na cadeia de rnep^ do radar 3. COM«*«OB "^SdiõfiSte(fei^rdaifebrk3doemteoioto9Íade9iãasdeofid3S.Í«pos^acw^d»M^
deootênoa dotransiwswr Opoí cada módirto) ea«mbinaçao daeneiga derádio hcpiínda
guia de ondas, ooue pcasibüita aconexão do transnwsor i anteiw 4.CONJUÍfro ANTENA reoÇSTAl «OTATTW
RADM BANDA L1250-í3S0ll(IHZ -Arttra rotativa com^

microond». fabricado em teoiotooia deguias de ondas que reaüia aconexão entre diferentes segaierto deoiflto^
dr orrias. Atecnologia de guias de ondas étííliiada nessas cone^ n^^jíflíewS
transmitir asalias wKgias deraio ftequínda orimda do transmissor do radar; S.GUIA tWDA FlBOm WROOORANGES 337 4OW«>F- (fispaitw de mtowridai fabricado em teciiotogia «Je g«íasde ontoque «aJiia acoiwk
enre dferímes segmentos de outros gjlas de ordas. Atecnologia de ^jUs ^ofjta
oroBiciar asrwncfes oerd» aíém de codtf wism»asaltas eneigi» de réfio heq^rfnca onwida dotraamssor do
rs^r 9. JAKEIA VEÒACÂO OUIA DE ONDA WRSM FWNGE CPRf/CPRF -dsf»^de riWJWOís.^^
em iwTioloQia d» guias de ondas que realiza oaoiamenío da atnesíefa enae aaUa^ dujtefadorea a
atnern. Esse bolamenio pemite injetar apressuria^ar no whode^ias deeviiaraenffadadehuBtdadeep.otegeroguiadeondastíacEnoMoewtarfu9«e<les^e(^^.U^^
WE-TRrtSTADO SÔUDO BANDA LPARA GWA OE OMDA - «Sspasitivci dernww^ _
decuias d«ondas o* uma v«z reuUdo naentiadi doreceptoc sar»"» ®proteção dstap*wsensível do9ste«M
cniSas eoergiat di iuga onur»dís do trarsmiuor ou tambémonirtó de ^
orOHis antena; 11 PIACA AUM£MTAÇAO MOD MEL3200 - ApUsa deali-iertaçâo do MEU2CI0 t ufM£ elevdnica. responsá«l pela geração das tesões de

aiMilificada nomótiiiJa í uma placa enremairente lobusta ecom componentes (rilicov *>«Jo i densioode deencrçpa
,^to oranlal. m»» P!»«™ "k"e. OeMo •nd» wai ríi»Í!Ío »• «.u dt »«i SUt
rítói iM desíwoJwdo e pois bmciialíScaío errwUu testes exausüvos diratrts longos penedos de
e«aio: 12. PLACA HPA DUO BANDA L- Apl«HPA (Hgh Pcwwr Am^fe) é *
amoTritocâo de tãdie Érequènòa no UtódJo MEU200. Cada módiio possui 8piac»ecada pi» e«* equipada cot
um DUO (02) transistores de atedesempenho. Éum» placa exireiwmeree tcbusta ea»n competes cn^ ^doTdeSeW«sgia Bue fka concentrada em iri pequeno vo««.t Devido tabs «sas restnçôe e^ cie
disoosiiiw ertrímante íW de ser desenvolvi*» eouaWifado, pois essa ifialificaçâo Hrvohieu testes exausww duwte
i4«P«^ d. ™io:». lADOr® DiAMcn.01;,4-irwcagem 71*-o
tlDOMrSjhí* oentadonais ehotacofiais. Os pairas sanduíche sao consttuKtes com um nudeo deespuma í peliajte
£nadasde ptósSc^ado de a!ta ríststèncü t unidos para formw oratow oJWcaDwd^seu
o radome i montado a partir de tTRittos pa*is'OMOaáoi em conjunto com td^adas
ou costuras). As Ranoes Ho projetados para garantir que amontagem W» um etato mnmio no padrão fw^âo

tí^íZS?â»I«<«oí> rtÍMod. «o.™ dt ™wí« insn™o<ío íionw>d«

oiMnetes tipo UleGPIB usados para m«i*H defontft rmrtinetro etíavesnem» entre ouvoí gaCnr^ n.ie

iimeaado para garantir aüperacão do TCCedossKtemade
íqueestios«ndoii»&üCí.a..c«ojefatta-"'« '̂- •

oeenergia, a semam^em com»v e,mÉ»Ab,t, Ca^a nm haiaoualoLBr maniíesB*it..a se manifestarem com a devida comprtwatâo e em ate ^ laroj ow u^is epu» «
rw teiíios de noaa KorTt« de Emissão de Dedaraçio de K4o SirfaridBdt Caso w te)a qi«l^namfes^g^irtoatjofkndestepra»sertoexpedtd3sasOedaracted«HioSima»idade. SUPauL.j^.Ho«miw.te-^

-ip SJOJISEIEO EIK11A3 ESSOd
3Sanb ap tóxreradsa sp Bjsaif

EÍ3JB anb BDTUIOXI003 3SU0 Biau SBp
-EZT[lãE.goppuss as 0Ç1S3 —

-SUt5UOa^«JV|v.»

-BiTB snasSO ejbíJopBoai çp jBdpiu
' — a-r» »OT-.

-b-ijaulueipuTíUiiiii n ^ _ ^

-ti[Bq nas otaoo 'anb saiapn ap os BoiSeJioqjaAEiu^daopccxipopi

8 í-.s-".



LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQlJliNCS
ANIMAIS - ANCLIVEPA SP - CNPJ 45.877,305/0001-14

REALIZADA EM 16.11.2020

Nome

í-v i;<ia%)sux^
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} -443032
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Assinatura

Ã5fln?íc3Ç*5-
qual coi^iere/com o Oívjina

AndréMa Renata Maielli
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DOC. 01

TERMO DE COLABORAÇÃO

Termo de Colaboração N° 001/2020

PROCESSO N® 01.069.951/20-74

Instrumento Jurídico:

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E A ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS

VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA-SP,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À
GESTÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO.

O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ n° 18.715.383/0001-40, com sede na Av,
Afonso Pena. n" 1212. Bairro Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de
Meio Ambiente. ADMINISTRADOR PÚBLICO da presente parceria, doravante
denominado MUNICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil Associação Nacional De
Clínicos Veterinários De Pequenos Animais - ANCLIVEPA-SP. CNPJ/MF n®
45.877.305/0001-14, situada Rua Ulisses da Cruz, n« 285, CEP; 03.077-000 - São
Paulo/SP, neste ato representada por seu Díretor-Presidente Daniel Herreira Jarrouge,
titular do CPF/MF n® 323.905.638-05 e RG n® 35.109.002-2 SSP-SP, doravante
denominada, OSC, e ambos em conjunto denominados PARCEIROS, sujeitando-se. no
quecouber, aos termos da Lei Complementam® 101, de 04de maio de 2000, Lei n® 13.019,
de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal n® 16.746, de 10 de outubro de 2017, Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas que regulamentam a espécie, em
conformidade com o Plano deTrabalho deste instrumento, RESOLVEM celebrar o presente
Termo de Colaboração.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação de
parceria, emregime de mútua cooperação entreo MUNICÍPIO e a OSC, paraa consecução
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a Gestão e Execução do Hospital
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Veterinário de relevância pública e social definido no Plano de Trabalho, que rubricado
pelas partes, integra o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

2.1. Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de
Colaboração, comprometem-se os Parceiros a executar a integralidade das obrigações
assumidas, no âmbito das respectivas competências.

2.2. São obrigações comuns dos PARCEtROS:

I.conjugar esforços ecooperar um com ooutro para a plena realização do objeto;
II.promover publicidade e transparência das informações referentes a esta parceria;

III.promover o registro das informações cabíveis na plataforma eletrônica do Sistema
Unificado de Contratos Convênios e Congêneres - SUCC - ou em outra que venha a
substituí-la;

IV.fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites de
sua competência específica, informações relativas à parceria independente deautorização
judicial; e

V.priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer dúvida ou
controvérsia sobre a interpretação e cumprimento deste Termo.

2.3. São obrigações do MUNICÍPIO:

l.efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Piano de Trabalho, na forma
11 prevista na Cláusula Terceira;
11 ll.apoiar aOSC no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, conforme
»I o Plano de Trabalho;
° 5

!> I lll-direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos da OSC;
i I IV.sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria aos

integrantes da OSC;

V.designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, ogestor da parceria e os
membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação;

VI.publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial do Município (DOM) e respectivas
alterações, se for o caso;

VII.supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente parceria;



Vlll.analisar as prestações de contas na forma das Cláusulas Sexta eSétima deste instrumento;
IX.publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e OSC sobre

aaplicação da Lei 13.019/2014, ouvida aGerência de Apoio às Parcerias do Município de
Belo Horizonte.

2.3. São obrigações da OSC:

I.desenvolver. em conjunto com oMUNICÍPIO oobjeto desta parceria confomie o Plano de
Trabalho, prestando ao MUNICÍPIO as devidas infomriações sempre que solicitado;

II.garantir o atendimento médico veterinário nos horários previstos no Plano de Trabalho,
contemplando recepção e triagem, atendimento clínico (incluindo emergenciais),

I atendimento cirúrgico, realização de exames laboratoriais e de imagem acompanhamento
dos tratamentos, gestão dos medicamentos egestão de prontuários para 30 animais (cães

I e ou gatos) por dia. conforme aseguinte oferta diária; a) 27 animais (cães e ou gatos) da
I população de baixa renda; b) 3animais (cães eou gatos) de protetores independentes e
i OSCs que trabalham na proteção animal;
I Ili-Atualizar diariamente osistema de marcação das cirurgias, confirmando os procedimentos

agendados ou sinalizando os faltosos;
I iV.prover o Hospital Veterinário com profissional recepcionista, médicos veterinários,
I ^ enfenneiros, profissionais de limpeza e manutenção, estoquista. conforme Plano de

Trabalho;
.S2 ^II V.prover o Hospital Veterinário com estrutura para atendimento ao usuário, incluindo

j I recepção de usuários com balcão de atendimento e cadastramento. conforme Plano de
^ § Trabalho;
0 ^1g Vl.prover o Hospital Veterinário com estrutura de. no mínimo, dois consultórios para

atendimento clínico, conforme Plano deTrabalho;
11 Vll.prover oHospital Veterinário com estrutura de bloco cirúrgico para atendimento aanimais
11 (cães egatos), conforme Plano de Trabalho;

Vlll.prover oHospital Veterinário com estnjtura de internação para atendimento aanimais (cães
I e gatos), conforme Plano de Trabalho;

IX.prover o Hospital Veterinário com estrutura de bloco de esterilização de material para
11 atendimento a animais (cães e gatos), conforme Plano de Trabalho;
£ X.prover o Hospital Veterinário com refrigerador para armazenamento de vacinas e

imunobiológicos, conforme Plano deTrabalho;
Xl.prover o Hospital Veterinário com solaríum para atendimento a animais (cães e gatos),

conforme Plano de Trabalho;
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XII.prover o Hospital Veterinário com local para armazenamento de medicamentos/conforme
Plano de Trabalho;

XIII.prover o Hospital Veterinário com local para armazenamento de r«aterial de limpeza e
manutenção, conforme Plano de Trabalho;

XIV.prover o Hospital Veterinário com instalações sanitárias para uso de colaboradores e
beneficiários, conforme Plano de Trabalho;

XV.prover o Hospital Veterinário com estrutura de refeitório para uso de colaboradores e
beneficiários, conforme Plano de Trabalho;

XVI.realizar ogerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive r.o
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, na forma õa
Cláusula Quinta deste instrumento-

® '

I XVII.responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
|p comerciais relacionados àexecução do objeto desta parceria, conforme Cláusula Terceira;
I XVIIl.realizar as compras e contratações necessárias á execução do objeto da parceria,
I observado ovalor médio de mercado, conforme orçamentação realizada no Plano de
5 Trabalho, tendo como norteadores os princípios da legalidade; moralidade e
I economicidade, sob pena de nulidade dasdespesas;
I XlX.manter emovimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica, aplicando-
I os em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação

I ^ mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária,
I y enquanto não empregados na sua finalidade;
II XX.alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas
11 Brasileiras de Contabilidade, sendo vedada sua classificação como receita própria ou
!o g pagamento por prestação de serviços;
0 ^1g XXI.não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do Ministério Púbííco
1^ ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; (ii) servidor cu.
I f empregado público, inclusive que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
II ^^^^ão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses
11 previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias: (iii) pessoas naturais

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra opatrimônio
publico, de crimes eleitorais sujeitos apena privativa de liberdade, ede crimes de lavagem
ou ocultaçãode bens, direitos e valores;

XXII,zelar pela qualidade das ações eserviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia
e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer
irregularidades;

XXIII.prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre ocaráter público das
ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso;
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XXIV.permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO sobre a
execução do objeto da parceria, garantindo oacesso de agentes da administração pública,
do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, documentos e
informações relativos aesta parceria, eaos locais de execução do objeto;

XXV.prestar contas na forma fixada na Cláusula Sexta, mantendo aguarda dos documentos pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação
de contas final ou do decurso do prazo para asua apresentação;

XXVI.comunicar quaisquer alterações em seus atos societários eem seu quadro de dirigentes,
quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente;

XXVII.operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Termo de Colaboração, de forma a possibilitar a sua

1 funcionalidade;
IO

XXVIII.manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista eprevidènciária devidamente regularizada
^ durante toda a vigência da parceria* e

I XXIX.garantir ocumprimento da contrapartida em bens eserviços conforme estabelecida no
^ Plano de Trabalho, se houver.
I XXX.Comparecer às reuniões convocadas pelo contratante para ajustes administrativos e
I avaliação do serviço prestado.
I XXXI.Notificar animais suspeitos de zoonoses, em especial raiva, leishmaniose. esporotricose e

leptospirose;

XXXII.Comunicar ao usuário o procedimento de apresentação de justificativas para
reagendamento dentro do próprio mês;

XXXIII.Oríentar os usuários responsáveis pelos animais sobre os cuidados pré. trans e pós-
operatórios;

XXXIV.Obedecer aos parâmetros contidos nas legislações existentes aplicáveis ou que venh.3m a
ser publicadas pelos órgãos competentes, especialmente, a Resolução N° 1.275, de 25 de

2019, do Conselho Federai de Medicina Veterinária —CFMV;
XXXV.efetuar arestituição de recursos nos casos previstos na Lei n° 13.019/2014 e/ou no Decreto

Municipal n° 16.746/2017.
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CLÁUSULA TERCEIRA -DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RNANCEÍROS

I 3.1. OMUNICÍPIO transferirá à OSC o valor total de R$999.973,75 (Novecentos e
I noventa e nove mil, novecentos e setenta e três e reais e setenta e cinco centavos), de
I acordo com ocronograma de desembolso e com oplano de aplicação previstos no Plano
s de Trabalho aprovado, anexo único deste instrumento;

01



3.2. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo
de aplicação financeira decurto prazo ou operação demercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade.
3.3. O repasse da primeira parcela dos recursos financeiros a que se refere esta
cláusula será efetuado em até trinta dias após a celebração da parceria.
3.4. Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, em conta
corrente específica da parceria, isenta de tarifa bancária, em agência de instituição
financeira pública, indicada pelo MUNICÍPIO.

3.4.1. Aconta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após
. a publicação do presente termo no Diário Oficial do IVIUNICÍPiO de Belo Horizonte, e seus
s dados infomnados ao MUNICÍPIO no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a abertura.
^ 3.4.2. Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela
I instituição financeira, após comprovação da cobrança por parte da instituição financeira e
I comunicação formal ao MUNICÍPIO, os valores pagos pela OSC a título de tarifa bancária

i deverão serregistrados na plataforma eletrônica, nos termos da CLÁUSULA QUARTA item
I 4.5.1;
-2

c5 3.5. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,

I o estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos;

3.6. As despesas decorrentes da execução deste Tenno de Colaboração ocorrerão á

I g recursos alocados no respectivo orçamento do MUNICÍPIO, na dotação
I 3 orçamentária a seguir informada, ou suas equivalentes para os próximos exercícios
I g financeiros:

n O
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Dotação Orçamentária n°; 2500.3903.18.542.306.2877.0001.335041-01.0300.100
e 2500.3903.18.542.306.2877.0001.445042-01.0400.100

5 CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

11 recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas
I 1 constantes do Plano de Trabalho, nas hipóteses previstas na Lei n° 13.019/14 eno Decreto

BI



Municipal n° 16.746/17, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste
instrumento.

4.2. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação eletrônica do beneficiário final, ou seja. os
pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores eprestadores de serviços, por meio da Transferência Eletrônica Disponível -
TED Documento de Ordem de Crédito - DOC débito em conta eboleto bancário, todos
sujeitos à identificação do beneficiário final.

4.3. Os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO não poderão ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência da parceria, permitido o
pagamento de despesas após otérmino da parceria, desde que aconstituição da obrigação
tenha ocorrido durante avigência da mesma eesteja prevista no plano de trabalho, sendo
a realização do pagamento limitada ao prazo para apresentação da prestação de contas

f final.

u.

3 o pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da organização da
I sociedade civil, poderá ser realizada ainda que após otérmino da execução da parceria,
I desde que provisionada eproporcional ao período de atuação do profissional na execução
o das metas previstas no plano de trabalho.
•s

te
5 Z

II ^ município reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados àOSC nas
11 hipóteses econdições previstas no item 7.9 deste Termo.

4.5. AOSC deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas,
3 comprovantes fiscais ou recibos, com data. valor, nome e número de inscrição no CNPJ da
o OSC edo CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação
" das despesas.

4.5.1. AOSC deverá registrar na plataforma eletrônica os dados de que traía o item
anterior até ovigésimo dia do mês subsequente àliquidação da despesa, sendo obrigatória
a inserção de cópia dos comprovantes referentes aos pagamentos das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias, ficando dispensada a inserção de notas, comprovantes
fiscais ou recibos das demais despesas.
4.6. Por ocasião da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, deverão ser devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias.
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CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIO, FISCAL ECOMERCIAL

5.1. A OSC é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e
àexecução do objeto previsto no presente Termo de Colaboração, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC
em relação aos respectivos pagamentos, aos ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou danos decorrentes da restrição à sua execução.
5.2. Ainadimplência da OSC em relação às obrigações previstas no item anterior
não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
5.3. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO não gera vínculo trabalhista com o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEXTA -DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Aprestação de contas tem por objetivo ocontrole de resultados e deverá conter
elementos que permitam verificar ocumprimento do objeto da parceria e o alcance das
metas e dos resultados previstos.

6.2. AOSC deverá apresentar, trimestralmente, conforme previsto no plano de
trabalho, relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que deverá conter:

8o l.descrição das ações desenvolvidas para ocumprimento do objeto*
Ü 11.demonstração do alcance das metas;

III.documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que
evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de
verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros;

IV.documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços,
quando houver;

V.relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI.justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

.£ <

% 1
Ú
-§ Q
O (c

B 1

0) ?-

í 1
li
> s

ÍS

b:;

5.2.1. Orelatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação;
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I.dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
li.do grau de satisfação do públíco-alvo, quando pesquisado:

m.da possibilidade de sustentabiiidade das ações após aconclusão do objeto, em se tratando
de projeto.

6.3. AOSC deverá manter aguarda dos documentos originais relativos àexecução das
parcenas pelo prazo de dez anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestaçao de contas final ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas.

6.4. Quando descumprida a obrigação constante do item 6.2, nos casos em que não
. estiver comprovado oalcance das metas no relatório de execução do objeto ou diante de
^ suspeita circunstanciada de irregularidades, aOSC será notificada para apresentar o
P relatório de execução financeira, no prazo de 45 (quarenta ecinco) dias. que deverá ser
1 instruído com os seguintes documentos:
2

I
u.

ã)

I l.relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros erecursos captados, e
I das despesas realizadas com ademonstração da vinculaçâo com aorigem dos recursos e
I aexecução do objeto, em observância ao plano de trabalho;
^ ll.extratos da conta bancária especilica;
Ig lll.memória de cálculo do rateio das despesas, quando for ocaso;
II IV.cópias simples das notas ecomprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data
11 do documento, valor, dados da OSC edo fornecedor eindicação do produto ou serviço;
õI V.justificativa das receitas edespesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo
I 3 constar os fatos relevantes
8g

i
I j ^ memória de cálculo referida no inciso III do item 6.4 deverá conter aindicação
I J despesa eodetalhamento da divisão de custos, especificando afonte
P custeio de cada fração, com identificação do número edo órgão ou entidade da parceria,

vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.

6.5. AOSC deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final
de execução do objeto, que deverá conter os elementos previstos no item 6.2.



6.5.1. Aprestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até noventa dias,
contado do dia seguinte ao término davigência da parceria.
6.5.2. Caso haja, deverá ser apresentado na prestação de contas final ocomprovante de
recolhimento do saído remanescente de que trata oart. 52 da Lei Federal n® 13.019/14. e
eventual provisão de resen/a de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que
trata o§S" e §4° do art. 44 do Decreto n°. 16.746/17 eoinciso Ido art. 46 da Lei Federal

13.019/14.

6.5.3. OMUNICÍPIO analisará aprestação de contas final em até cento ecinqüenta dias,
contados da data de recebimento do relatório final de execução do objeto.

I 6.6. Aanálise da prestação de contas final .ceio MUNICÍPIO será formalizada por meio
s de parecer técnico conclusivo, aser inserido na plataforma eletrônica, que deverá verificar
^ ocumpnmento do objeto, oalcance das metas previstas no plano de trabalho eos efeitos
I positivos da parceria, considerando:

3

I '-O relatório final deexecução do objeto;
I II.OS relatórios parciais de execução do objeto;
I lll.os relatórios de visita técnica in loco, se houver;

IV.o relatório técnico de monitoramento e avaliação;
V.o relatório de execução financeira, quando for solicitado nas hipóteses previstas no item

6.5.

Oparecer técnico conclusivo embasará adecisão da autoridade competente, nos
termos dos artigos 70 a74 do Decreto Municipal n® 16.746/17, econcluirá pela;
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l.aprovação das contas, quando constatado ocumprimento das metas e. quando necessária,
da regularidade na execução financeira da parceria;

ll-aprovação das contas com ressalvas quando, apesar de cumpridos oobjeto eas metas da
I parceria, for constatada improprtedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
I resulte em dano ao erário;

^ -

I I

E -S

I S
Is

contas, nas hipóteses previstas no art. 72, inciso Ili, da Lei Federal n
13.019/14.

s g

CLÁUSULA SÉTtMA - DO MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO

7.1. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador,
objetivando agestão adequada eregular das parcerias, diante do que deverão contemplar



a análise das infonmações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da
documentação técnica apresentada;
7.2. Cabe ao MUNICÍPIO exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de recursos tecnológicos e apoio
técnico de terceiros, que será designado em ato próprio;
7.3. As ações de monitoramento eavaliação deverão contemplar;

l.a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da
documentação que comprove o pagamento das ob.igações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação;

® ll.consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria;
í lll.medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de
^ controle externo e interno;

IV.a verificação deexistência dedenúncias aceitas.

ii

I ^município designará um gestor para realizar oacompanhamento efiscalização
I desta parceria, através de publicação no Diário Oficial do Município - DOM.
I 7.5. OMUNICÍPIO poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar ogestor da
^ parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto ou de execução

II financeira, eainda para aelaboração de seu relatório de monitoramento eavaliação;
{I ° município designará, em ato específico, os integrantes da comissão de
11 monitoramento e avaliação para analisar os relatórios técnicos de monitoramento e
^I avaliação elaborados pelo Gestor da Parceria, que deverão ser por ela homologados.
I g ®Sestor da parceria analisará os relatórios de execução do objeto e os relatórios^ de execução financeira, se houver, e emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e
II Avaliação da parceria eosubmeterá àComissão de Monitoramento eAvaliação designada
11 para homologação.
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7.7.1. O relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá conter os elementos
dispostos no § 1® do art. 59 da Lei Federal n® 13.019/14 e deverá demonstrar:

I.avaliação das metas já alcançadas e seus benelicios;
II.descrição dos efeitos da parceria na realidade local;

11 innpactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas;
IV.o grau de satisfação do público alvo, quando pesquisado;
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V.a possibilidade de sustentabilidade das ações após aconclusão do objeto, em se tratando
de projeto.

7.8. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar
irregularidade e/ou inexecução parcial do objeto, ogestor da parceria notificará aOSC para
que possa, no prazo de 30 (trinta) dias sanar a irregularidade, cumprir a obrigação ou
apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou
cumprimento da obrigação, sem prejuízo da notificação prevista no item 6.4 deste termo.

7.8.1. Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto,
mesmo após a notificação da OSC para saná-las, o relatório técnico, parcial de
monitoramento e avaliação poderá concluir pela rescisão unilateral da parceria,
determinando a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada e, em não havendo a
referida devolução, a instauração de tomada de contas especial.
7.8.2. Serão glosados os valores relacionados às metas descumpridas sem justificativa
suficiente, avaliadas no caso concreto.

7.9. Nas hipóteses em que, por meio do monitoramento e avaliação da parceria, se
constate a existência de evidências de irregularidades na aplicação de parcelas
anteriomnente recebidas; desvio de finalidade da aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de
Colaboração: ou de situação em que aOSC deixe de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos de controle intemo ou
externo, oMUNICÍPIO reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados áexecução
da parceria, até osaneamento das impropriedades constatadas.
7.10. O MUNICÍPIO deverá informar à Controladoria Geral do Município e à
Procuradoria Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nas parcerias
celebradas.

7.11. Aexecução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos
de políticas públicas, sem prejuízo da fiscalização realizada pelo MUNICÍPIO, pelos órgãos
de controle e mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES



8.1. Caso a execução da parceria estiver em desacordo com o estabelecido no Plano
de Trabalho e ou com as normas elegislação vigente, oMUNICÍPIO poderá aplicar à OSC
sanções deadvertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, na forma da
Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal n° 16.746/2017. sendo garantidos os direitos de
ampla defesa e contraditório da OSC.

8.1.1. Éfacultada a defesa da OSC no prazo de dez dias, contados da data de abertura
de vista dos autos processuais.

8.1.2. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta cláusula caberá
recurso administrativo, no prazo de dez dias, contados da data de ciência da decisão.

sll 8.2. Nas hipóteses dos Itens 12.2.1 e12.2.2 da Cláusula Décima Segunda, arescisão
I poderá levar â:
I 8.2.1. suspensão temporária da participação em chamamento público, suspensão
£ temporária para requerer credenciamento prévio, suspensão temporária do
I credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e
I entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior adois anos;
I 8.2.2. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público, declaração de
% inidoneidade para requerer credenciamento prévio ou celebrar parceria ou contrato com

II órgãos eentidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
! I determinantes da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante oMUNICÍPIO,
11 concedida sempre que aO.S.C ressarcir aadministração pública pelos prejuízos
^ Ê resultantes, e após decorrido o prazo dasanção aplicada com base no item 8.2.1.

11 8.3. Nas hipóteses dos itens 12.2.1 e 12.2.2 da cláusula décima segunda, a rescisão
deverá gerar apuração dos possíveis prejuízos gerados ao MUNICÍPIO.

S 8.3.1. Havendo constatação de prejuízo para o MUNICÍPIO, a OSC deverá ressarci-lo
I sob pena de suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento
I de celebrar parceria ou contrato com órgãos eentidades do MUNICÍPIO, pelo prazo máximo
1 de dois anos;
õ

8.3.2. Passado oprazo de dois anos e perdurando os motivos determinantes da sanção,
a O.S.C será declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos eentidades detodas asesferas degoverno, até que ocorra

Ü £
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s g o saneamento.



8.4. Quando não houver devolução dos saldos financeiros remanescentes da parceria,
na forma e prazo estabelecidos no item 4.6 deste termo, será instaurada Tomada deContas
Especial pela autoridade administrativa competente.

CLÁUSULA NONA -DA DIVULGAÇÃO ETRANSPARÊNCIA

9.1. Obriga-se a OSC, em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar
identificação do MUNICÍPIO de Belo Horizonte, nos formulários, cartazes, folhetos,

^ anúncios e matérias na midia, assim como produtos da parceria, tais como livros, relatórios,
I vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação eleitoral vigente.
P 9.2. Autilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do MUNICÍPIO deverão ser
I previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do Município.
I 9.3. AOSC compromete-se apublicar no seu sítio eletrônico oficial, quando houver, ou
ã no sítio eletrônico público do Mapa dasOSCs, e em locais visíveis desuas sedes sociais e
I dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde acelebração das parcerias até
I cento e oitenta dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de
I que trata oart. 11 da Lei Federal n» 13.019/2014.
I ^ vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eleitoral em
I ^ qualquer material de divulgação.
.52 ^
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i I CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
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10.1. Este Termo de Colaboração, terá vigência de 14 (quatorze) meses, contados a
partir da data de sua publicação, possibilitando asua prorrogação desde que requerido pela
OSC.

10.2. Avigência da parceria poderá ser alterada, por meio de Termo Aditivo, mediante

i I solicitação fundamentada da OSC, devidamente justificada e fonnalizada, a ser
11 apresentada ao MUNICÍPIO, em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da sua
11 vigência, ou mediante averificação desta necessidade pelo MUNICÍPIO, com a anuência
11 OSC, desde que não haja alteração de seu objeto.

10.3. Aalteração do prazo de vigência do Termo de Colaboração, em decorrência de
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do MUNICÍPIO, será promovida "de
ofício", limitada ao período do atraso verificado, por meio de Termo de Apostila.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA ALTERAÇÃO

11.1. Este Termo de Colaboração, poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento eajuste no Plano de Trabalho, devendo
o respectivo pedido ser apresentado pela O.S.C com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias.

11.2. Évedada aalteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida aampliação,
redução ou exclusão de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto, desde que
respeitados os limites legais e devidamente justificada e aprovada pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. É facultado aos PARCEIROS rescindir este instrumento a qualquer tempo,
delimitando as respectivas condições, sanções e responsabilidades, estipulando-se prazo
mínimo de antecedência para a comunicação dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta)
dias.

12.2. Esta parceria poderá ser rescindida quando:

12.2.1. ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela
estabelecidas:

12.2.2. quando aOSC, após notificada, não sanar as impropriedades, conforme item 7.8.1
da cláusula sétima;

12.2.3. pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que atorne
formal ou materialmente inexequível;
12.2.4. for denunciada aqualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

aviso

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS PERMANENTES REMANESCENTES E
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

13.1. Fica previamente definida a titularidade da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente acerca dos bens pennanentes remanescentes adquiridos, produzidos e/ou
transformados com recursos repassados pelo MUNICÍPIO em razão da execução deste
Termo.



13.1.1. Apartir da data para apresentação da prestação de contas final, a OSC deverá
disponibilizar os bens para a administração pública municipal, que deverá retirá-los no
prazo de até 90 (noventa) dias. após oqual aOSC não será mais responsável pelos bens.

13.1.2. Caso ocorra a dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens
remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até
90 (noventa) dias, contado da data da notificação da dissolução.

13.2. Enquanto os bens estiverem sob responsabilidade da OSC, fica vedada adoação,
venda, cessão, empréstimo, transferência ou qualquer outra transmissão de titularidade dos
bens pemianentes remanescentes adquiridos, produzidos e/ou transfonnados em razão da

devendo estes bens serem gravados com cláusula de
I inalienabilidade.

* 13.3. N̂as hipóteses de produção de bens de propriedade intelectual decorrente da
I execução do objeto desta parceria, a titularidade dos referidos bens será compartilhada
í pelos PARCEIROS, ficando sua utilização condicionada à celebração de instrumento
I próprio, observada a legislação vigente.
u!

13.3.1. Nas hipóteses em que. em virtude da execução do objeto desta parceria, aOSC
contratar quaisquer serviços dos quais decorram bens previstos no item 13.3, fica a OSC
obrigada a constar do contrato aser celebrado, cláusula de cessão dos referidos direitos
por parte de seu detentor.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação esolução administrativa, fica eleito

I g oforo da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento.
H com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
° ®starem acordados com ostermos dessa parceria as partes firmam em 3

(três) vias de igual teor e forma o presente instrumento.

Belo Horizonte, 09de dezembro de 2020

MUNICÍPIO



Pa
ra

val
ida

ra
ce

sse
htt

p;/
/sn

nm
a.p

bh
.go

v.b
r/s

gc
ed

oc
se

inf
orm

e:
20

N
9'i

^^
30

l
l:

d'M
8G

76
.C

on
fo

rm
e

as
di

sp
os

iç
õe

s
da

C
on

sti
tu

iç
ão

Fe
de

ra
l,

Le
iF

ed
er

al
de

A
rq

uI
D

E
L

A
C

E
R

D
A

W
E

R
N

E
C

K
N

E
T

O
D

ec
.lW

un
ic

ip
al

16
.7

20
/1

7,
fo

iu
til

iz
ad

aA
ss

in
at

ur
a

D
ig

ita
l.

A
ss

in
an

te
(s

):
I

O T
I

T
I

O 3

11
59

/9
1

e

m w

o
o

Q
T

3
»

T
I

3
.

o
w

o>

CO
b

g
<5

(D 0 1 2
.

O 3 c 3 •D O
.

(O S «o 5" > 3 g
;

fõ
'

3 <
?

s a>
<

o
"

a (O r
~

0
)

o ® S
.

(U fD 3 (D O 5
^

2 (P



DOC. 02

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLI VEPA

cNPJ ne 45.877.305/0001-14

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMISSÃO DE SELEÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N°
02/2020

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO
CONSOLIDADO

INSTITUIÇÃO: ANCLIVEPA/SP -
Associação Nacional
dos

Clínicos Veterinários de

Pequenos Animais

CNPJ: 45.877.305/0001-14

ENDEREÇO MATRIZ DA INSTITUIÇÃO: Rua Ulisses Cruz, n°
285

Tatuapé - São
Paulo/SP

CEP 03077-000

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO
EM BELO

HORIZONTE:

Av. Raja Gabaglia, 2617
5° andar - Estoril - Belo

Horizonte/M G

CEP 30350-540

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.com.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
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CNPJ ne 45.877.305/0001-14
Mtfcion»! de OMeo»
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMMA/FMDA/BH N° 002/2020

Processo Administrativo n° 01-032995/20-02

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO

Belo Horizonte

2020

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
ANCLI VEPA

CNPJ ne 45.877.305/0001-14

1. DADOS CADASTRAIS

Organização da Sociedade Civil parceira:

ANCLIVEPA/SP

Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais

CNPJ

45.877.305/0001-14

Registro no Conselho Regional de Medicina

Veterinária - CRMV/SP

SP - 14955- PJ

Dados Bancários (conta corrente específica e

isenta de tarifa)

Endereço Sede da Instituição

Rua Ulisses Cruz, n° 285

Data de abertura do CNPJ

12/06/1981

Vigência

do Registro

23/01/2021

A conta bancária será

apresentada posteriornnente a

assinatura e publicação do

termo de colaboração

Bairro: Cidade CEP

Tatuapé São Paulo - SP 03077-000

Telefone E-mail

(11) 3031 0067 projetos@anclivepa-sp.com.br

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coni.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLIVEPA

CNPJ ns 45.877.305/0001-14

Endereço em Belo Horizonte:

Avenida Raja Gabaglia, 2617 - 5° andar

Bairro Cidade CEP

Estoril Belo Horizonte 30350-540

Telefone E-mail

(31)3236 1564 projetos@anclivepa-sp.com.br

Endereço do Imóvel locado para implantação do Hospital Veterinário em Belo Horizonte:

Rua Bom Sucesso, 731, galpões A & B
'

Bairro Cidade CEP

Carlos Prates Belo Horizonte 30.710-440

Nome do representante legal:

Daniel Herreira Jarrouge - Diretor Presidente

Wilson Grassi Júnior - Diretor Administrativo-Financeiro

Endereço Residencial do representante legal

Rua Filadélfia, 22 - CEP 04564-050 - São Paulo - SP

Rua Maciel Monteiro, 937 - CEP 03566 - 000 - São Paulo -SP

ÍCPF 1
i • • R-G- " Telefoneis)

323.905.638-05 35.109.002-2 SSP/SP (11)3031 0067

117.774.338-86 13.615.770-1 SSP/SP (11)3031 0067

Período de Mandato da Diretoria

De 20/12/2018 à 19/12/2022

End.; Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coni.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
ANCLI VEPA

CNPJ n9 45.877.305/0001-14

Prefeitura Municipal de Beío Horizonte

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Endereço

Avenida Afonso Pena, n° 342 / 7° andar

CNPJ Telefone

18.715.383/0001-40 (31) 3246-0590

Representante Legal

Mário de Lacerda Werneck Neto / Secretário Municipal de Meio Ambiente

«Matrícula CPF R.G.

BM-114.235-8 204.105.496-49 M- 181.312

2. OBJETO DA PARCERIA

Operacionalizar Hospital Veterinário, em Belo Horizonte/MG, contemplando recepção e triagem,

atendimento clínico (incluindo emergenciais), atendimento cirúrgico, realização de exames

laboratoriais e de imagem acompanhamento dos tratamentos, gestão dos medicamentos e gestão

de prontuários para prestação de serviços veterinários em cães e gatos.

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

13 meses, após o recebimento da primeira parcela

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA

O Município de Belo Horizonte possui uma população de caninos estimada em mais de um milhão

de indivíduos e uma população de felinos maior ainda.Uma parcela muito significativa desta

população não passa por nenhum tipo de manejo por parte do Município, o que gera graves

problemas de saúde, segurança e sofrimento animal.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coni.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLI VEPA

CNPJ n9 45.877.305/0001-14

O Centro de Controle de Zoonoses, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realiza anualmente

cerca de trinta mil cirurgias gratuitas de esterilização, o que não tem impedido o crescimento

destas populações.,com notados danos especialmente em grandes bolsões de pobreza, e a

quantidade de animais em situação de rua ou semi domiciliados se apresenta como um enorme

desafio de manejo.As dificuldades financeiras de diversos segmentos da sociedade em oferecer

tratamento médico a seus animais de companhia tem levado freqüentemente ao abandono, e

estima-se um quantitativo de 40.000 animais em situação de rua.

Nos últimos trinta e seis meses, mais de 21.000 pessoas sofreram acidentes envolvendo cães e

gatos, e consequentemente procuraram os serviços públicos de saúde, o que resultou em um

investimento de mais de R$3.000.000,00 em insumos e vacinas, especialmente contra a raiva

que não está erradicada do país.

Em 2016 foi identificada uma epidemia de esporotricose na região do Barreiro, e que se espalha

pelas demais regionais. Esta é uma grave zoonose que tem os felinos como parte do ciclo, e

esforços têm sido realizados em parceria com Universidades para enfrentamento da doença.

Várias capitais do país já contam atualmente com este instrumento de saúde pública que é um

local para atendimento de animais domésticos a populações de baixa renda. O Município, ao

oferecer saúde aos animais de companhia, evita abandono e propicia melhoria nas condições de

saúde e segurança.

5. FORMA DE EXECUÇÃO - PLANO DE METAS

FORMADE EXECUÇÃO

Metas Ações Indicador do alcance Documentos para

da meta verificação

Resultado a ser É a descrição das

atingido a partir de um atividades e tarefas a O indicador é a Documentos de Prazo de execução

conjunto de ações. A serem realizadas para unidade de medida verificação são

meta deve ser 0 alcance da meta. utilizada para verificar aqueles que Prazo em que a meta

mensurável e Descrever de forma 0 alcance da meta. possibilitam deverá ser atingida.

quantificável. clara e objetiva. A Deve ser possível a demonstrar que cada

mesma meta pode sua comprovação, por uma das ações foi

O alcance das metas exigir várias ações. meio dos documentos executada e que a
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propicia o

cumprimento do

objeto.

1 - equipar o
hospital veterinário
com mobiliário nos

consultórios, no

local para
armazenamento de

material de limpeza,

nas instalações

sanitárias, no

refeitório, na sala de

espera, na

recepção, no setor

internação, no bloco

cirúrgico, no bloco
de esterilização, no
solarium, no local

para

armazenamento de

medicamentos, e no

laboratório.

2 - Promover o

atendimento médico

veterinário nos

horários previstos,

contemplando

recepção e triagem,

atendimento clínico

(incluindo

emergencials),

atendimento

cirúrgico, realização

de exames

laboratoriais e de

imagem

acompanhamento

dos tratamentos,

gestão dos

medicamentos e

Aquisição do

mobiliário e

instrumentos para o

funcionamento do

hospital

Realizar

atendimento

público:

o

ao

a) de segunda a

sábado inclusive de

8:00 às 14:00 horas,

para atendimento

externo

b) de segunda a

sábado Inclusive de

14:00 às 20:00 horas

para execução de

procedimentos

cirúrgicos

c) de segunda a

domingo, durante as

de verificação.

Material adquirido e

instalado

N° de atendimentos

diários.

meta foi alcançada.

Ex. fotografias, Lista

de presença, planilha,

banco de dados,

certificados etc.

Notas fiscais dos

equipamentos e

instrumentais

adquiridos e

registro fotográfico

dos mesmos em

seus locais de

utilização

Apresentação de

folha de ponto dos

funcionários do

hospital de acordo

com o horário

previsto de

funcionamento.

Mês1.

Mês 2 ao mês 13.
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gestão de 24 horas do dia, em

prontuários para 30 funcionamento

animais (cães e interno para

gatos) por dia, atendimento aos

conforme a seguinte animais internados.

oferta diária:

a) 27 animais (cães

e ou gatos) da

população de baixa

renda;

b) 3 animais (cães e

ou gatos) de

protetores

independentes e

OSCs que trabalham

na proteção animal

3 - Prover o hospital Contratar e treinar Equipe Contratada e Apresentação de Mès1.

com colaboradores colaboradores para treinada Contrato de trabalho

(profissional as áreas de e estágio dos

recepcionista, recepção, limpeza. colaboradores, bem

médicos atendimento como do momento

veterinários. veterinário. do treinamento

enfermeiros, procedimentos administrado aos

profissionais de cirúrgicos e de setores específicos

limpeza e enfermagem. e lista de chamada

manutenção, assinada pelos

estoquista) para capacitandos.

atender às

necessidades do

fluxo de

atendimento a

animais tutelados

por população

carente
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4 - Prover o hospital

com equipe

capacitada para

utilização do banco

de dados para

funcionamento do

iiospital.

Capacitar a equipe

para utilização do

banco de dados

para o

funcionamento do

hospital.

Equipe capacitada

para utilização do

banco de dados.

Apresentação do

memento referente a

capacitação da

equipe para

utilização do banco

de dados e da lista

de chamada

assinada referente

ao processo de

capacitação.

Mês 1.

5 - Prover o hospital Providenciar a Alvarás, licenças e Documentação Mês 1 ao Mês 2.

de alvarás, licenças documentação registros providos. relativa a protocolos

e registros necessária, junto de registros, alvarás

necessários para o aos respectivos e licenças ou os

regular órgãos para próprios

funcionamento. obtenção de documentos

licenças, registros e finalizados.

alvarás necessários

para o

funcionamento do

hospital.

6. METODOLOGIA

A gestão de unidade de saúde (liospital público veterinário) envolve o gerenciamento do

sistema da saúde, seus processos, pessoas, materiais e equipamentos. Incluiu o planejamento

8 controle de compras e custos, a supervisão de contratos, o diagnóstico e solução de

demandas técnico-administrativas, o desenvolvimento, a inovação e a aplicação de processos

de governança na unidade. É um sistema de alta complexidade e envolve setores múltiplos e

engajados, com atuação multisetorial, transpassando a gestão financeira, a gestão de

informação, a gestão de recursos e estoque, a gestão a partir do feedback e gestão de

pessoas.
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A descrição da metodologia está subdividida em:

• Ações Previstas

• Execução do Hospital Público Veterinário

o Gestão de Prontuários - Sistema Informatizado VETUS

o Gestão de Atendimento e Informação ao Usuário

• Ações Complementares

Resultados Esperados

• Forma de Alcance dos Objetivos (Metas e Indicadores)

• Público Estimado

• Área de Abrangência

6.1. AÇÕES PREVISTAS

Execução do Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte Horário de Atendimento

Atendimento Externo segunda/sábado 8:00 às 14:00 horas

Execução de segunda/sábado 14:00 às 20:00 horas

A
Procedimentos Cirúrgicos

w
Funcionamento Interno Segunda/domingo 24 horas

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.ancIivepa-sp.com.br



ficmiiíaj?2íeí?
VMmrnàrUH áe AiOmiit

'mmim

MtôOiUttâ

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLIVEPA

CNPJ ns 45.877.305/0001-14

Dependências e Setores
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Realizamos adequações no local, tendo em vista que na primeira planta apresentada não

obtivemos sucesso na locação. Atualmente temos locado galpão onde adaptamos a metragem e

incluímos o solarium para os animais internados e 2 salas destinadas a educação, que serão

utilizadas para capacitação da equipe do hospital, protetores independentes e OSCs bem como em

ações de campanhas educativas, visando conscientização da população sobre cuidados com os

animais e a tutela responsável.

a) Recepção

Para atendimento no Hospital Veterinário o munícipe deverá apresentar cadastro no CAD-Único,

comprovando baixa renda.

O primeiro atendimento será realizado pela recepcionista, que realiza a abertura do

cadastro/prontuário eletrônico no sistema de assistência veterinária. Após o cadastro, o

prontuário é enviado, via Sistema (Sistema Informatizado VETUS), para a triagem.

A recepção aos usuários disporá de balcão de atendimento e efetuará o cadastramento dos

tutores ou responsáveis e animais. Além de material de escritório, computador e display de

senhas, acomodará 60 (sessenta) cadeiras em área de espera, separados por espécie

canina/felina.

Estará à disposição dos usuários: bebedouros e copos descartáveis, equipamento para coleta de

lixo orgânico e de material reciclável. Banners informativos e flyers/folders para distribuição

abordarão temas relativos à tutela responsável e ações da política pública de defesa e saúde animal

do Município, e um monitor/aparelho de TV transmitirá vídeos educativos e de conscientização,

ininterruptamente, das 8h00 às 20h00. Estarão, ainda, à disposição dos usuários, urnas para

depósito de pesquisa de satisfação, reclamações, sugestões e elogios.

b) Instalações Sanitárias para Usuários

Os sanitários (um feminino, um masculino e um acessível), devidamente identificados, comporão a

recepção e estarão disponíveis aos usuários, contendo pia para higienização das mãos, sabonete

líquido em dispositivo dispenser, papel toalha em dispositivo dispenser e equipamento para coleta de

resíduos.

Obs. Os sanitários para uso dos colaboradores estarão localizados nas dependências internas do

hospital, próximos ao vestiário e copa/refeitório.

c) Triagem
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Setor de triagem será composto por 2 (duas) saias, destinado ao primeiro atendimento aos

animais. Neste ambiente será realizada a pesagem do animai, aferição de parâmetros e ausculta,

definindo a prioridade do tratamento com base na gravidade do seu estado ciínico.

d) Ambulatório

A unidade disporá de um ambulatório com capacidade para acomodação de 10 (dez) animais e

seus tutores, dotados de maças metálicas, bancos e suporte.

d) 1. Procedimentos de troca de curativo, coleta de exames laboratoriais, medicações e

fluido terapia pelo corpo de Enfermagem:

Os prontuários dos pacientes são encaminiiados por meio do sistema de assistência

veterinária pelos veterinários (Sistema informatizado VETUS).

Os enfermeiros promovem a abertura das fichas dos animais para separarem as

medicações e os encaminliarem para os procedimentos a serem realizados.

• Os pacientes são chamados por meio das senhas.

• Os animais são devidamente posicionados em maças.

• O procedimento a ser feito é realizado por auxiliares veterinários orientados por um médico

veterinário.

• Após alta médica é realizada a liberação do paciente.

Preenchimento e liberação dos prontuários.

d) 2. Aplicação de medicamentos - procedimento:

Os profissionais envolvidos devem lavar as mãos e prover-se de EPis adequados.

Há a inspeção do medicamento a ser utilizado, observando possíveis alterações, sendo

conferida a data de validade.

É realizada a assepsia do grupo muscular escolhido para a aplicação, utilizando algodão

com álcool 70%.

• Deve ser introduzida a agulha no músculo em ângulo adequado, e administrar o medicamento

lentamente.

• Agulha/ seringa são descartadas no compartimento de perfuro-cortante.

d)3. Coleta de sangue - procedimento;
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O material necessário é separado e identificado, bem como os tubos de coleta com nome do

paciente e número de Identificação.

Os profissionais envolvidos devem lavar as mãos e prover-se de EPIs adequados.
O paciente é contido com auxílio do tutor ou auxiliar.

É realizada a tricotomia do leito de coleta.

Deve ser realizado o garrote no membro ou na veia jugular escolhido para realização do

acesso venoso, e realizar a antissepsia utilizando algodão e álcool 70%.

Introduz-se a agulha na veia em ângulo de 45%, e é aspirado o sangue lentamente.

Ao retirar a agulha, pressiona-se o local, sendo observada a formação de hematoma ou

edema.

O sangue deve ser depositado nos tubos pré-identificados, e homogeneizadas as amostras,

bem como procedido o descarte em embalagem própria para perfuro cortante,

e) Consultórios

A unidade disporá de 4 (quatro) consultórios para atendimento clínico, equipados com mesa
metálica para exame clínico, cadeira para o tutor e médico veterinário, mesa ou escrivaninha para

anotações e considerações, tennômetro, estetoscópio, amoltolias com álcool 70%, álcool iodado,

éter, soro fisiológico, peróxido de hidrogênio, material para curativos como ataduras de crepom,

esparadrapo, gaze, dispositivo para coleta de lixo contaminado e comum devidamente identificados

conforme legislação vigente, dispositivo para coleta de material contaminado e comum, dispositivo

para coleta de material perfuro cortante, pia para higienização das mãos com sabonete em

dispenser e papel toalha.

e)1. Atendimento/procedimento para consultas e retornos:

• Os prontuários dos animais a serem atendidos são recebidos através do sistema de

assistência veterinária (Sistema Informatizado VETUS).

• Os pacientes são chamados a comparecer aos consultórios.

Utilizando os EPKs necessários, o Médico Veterinário faz a anamneses (conforme

Questionário de Pré-Atendimento anexo) e o exame clínico, preenchendo, em prontuário do

paciente, as alterações dignas de nota.

• O Médico Veterinário elabora e entrega aos proprietários as solicitações de exames,

encaminhamentos, agendamento dos diversos procedimentos, e prescrições médicas.

Os proprietários são orientados sobre os procedimentos a serem adotados e etapas do

tratamento.
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Liberação dos prontuários e encaminhamento das fichas para o setor de destino,

e) 2. Atendimento/procedimento de Emergência:

Atende casos que requerem medidas imediatas, emergências de ordem vascular (hemorragias),

cardiorrespiratórias (edema pulmonar agudo, síncope cardíaca), gástricas (torção do estômago,

obstrução esofágica) ou neurológicas (comoção cerebral, coma, convulsões), alergias e

politraumatismos.

e) 2.1. Conduta em casos graves

O animal que for levado ao Hospital em risco iminente de óbito terá atendimento imediato

independentemente de distribuição de senha. Um médico veterinário, dos que estarão em

atendimento, deverá ser comunicado pela recepcionista, que irá interromper sua atividade e fará a

avaliação do animal junto ao tutor confirmando se o caso é emergencial ou não para

internamento ou marcação de retorno.

e) 3. Procedimento para prescrição de medicação necessária ao tratamento do

paciente:

É de responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário responsável pelo atendimento do paciente

a confecção de receitas e prescrições de medicamentos, carimbadas e assinadas, necessitando:

• Conferir, antes de entregar as receitas ao responsável pelo paciente, as dosagens prescritas,

assim como a via de administração.

Conferir se a identificação do paciente e de seu responsável está correta nas receitas.

Prescrever em via carbonada ou duas vias idênticas, impressas ou manuscritas, os

antibacterianos e medicamentos controlados.

Descrever no prontuário do paciente as medicações prescritas, assim como a dosagem

utilizada.

e) 4. Agendamento de retornos

Os retornos de consultas, retirada de pontos de sutura, revacinações e coleta de material biológico

serão reagendados imediatamente após a saída do consultório ou alta hospitalar e não computarão

no número de trinta atendimentos aos dias.
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f) Laboratório

A unidade de atendimento médico-veterinário disporá de um laboratório, equipado com bancadas,

cadeiras, equipamento para descarte de perfuro/cortante e material biológico conforme a legislação

vigente, EPrs como luvas e máscaras, equipamento para execução de exames hematológicos,

bioquímicos, urinálise e processamento de amostras fecais, computador e ou material impresso

para demonstração dos resultados.

g) Exames radiográficos - procedimento:

Orientada a necessidade de radiografia pelo médico veterinário, o tutor ou auxiliar conduzirá o

animal ao setor.

Os prontuários dos animais a serem atendidos são recebidos por meio do sistema de

assistência veterinária (Sistema Informatizado VETUS).

Os pacientes são chamados a comparecer à sala de Raios-X pelo auxiliar veterinário.

Utilizando os EPIs necessários, o Médico Veterinário faz a anamnese e o exame clínico,

preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de nota.

• O Médico Veterinário, o técnico em radiologia e o proprietário do animal vestem os

equipamentos de proteção radiológica (avental, luvas, protetores de tireoide de chumbo).

O animal é contido e posicionado para realização do exame conforme solicitação do Médico

Veterinário.

O Raio-X é visualizado na sala de laudos anexa à sala de Raios-X.

• Após a realização do exame, o paciente e seu responsável são liberados, e os prontuários

encaminhados para o setor de destino.

O ambiente será mantido limpo e organizado previamente, durante e posteriormente aos

procedimentos.

• As imagens serão arquivadas em nuvem (Dr. Nuvem), estando permanentemente à

disposição do usuário/tutor do animal e da Municipalidade. Dr. Nuvem é um sistema para

arquivamento das imagens médicas em nuvem, dando total liberdade para acesso remoto,

evitando a necessidade de manter equipes alocadas para realização de análise e

possibilitando o compartilhamento dos exames com o paciente, mais informações no site:

https://drtis.com.br.

g)1. Revelação de exames radiográficos e elaboração de laudo - procedimento;

O técnico em Raio-X ou o Médico Veterinário revela o exame em reveladora digital.
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• O Médico Veterinário lauda o exame radiográfico e anexa o laudo em prontuário do paciente,

encaminhando para o setor de destino.

h) Exames de Ultrassom - procedimento;

Orientada a necessidade de ultrassonografia pelo médico veterinário, o tutor ou auxiliar conduzirá o

animal ao setor.

• As fichas dos animais a serem atendidos são recebidas por meio de sistema de assistência

veterinária (Sistema Informatizado VETUS).

• Os pacientes são chamados a comparecer à sala de ultrassom pelo auxiliar veterinário.

É realizar a tricotomia.

• Aplicação do gel condutor.

Utilizando os EPKs necessários, o Médico Veterinário faz a anamnese e o exame clínico,

preenchendo no prontuário do paciente as alterações dignas de nota.

O animal é contido e posicionado para realização do exame conforme solicitação do
Médico Veterinário.

• Após a realização do exame, o paciente e seu responsável são liberados, o médico

veterinário elabora o laudo no sistema de assistência veterinária e os prontuários e fichas

encaminhados para o setor de destino.

i) Bloco Cirúrgico

O centro cirúrgico estará subdividido em três ambientes, consubstanciados em ante sala para

paramentação, setor de esterilização e 2 (duas) salas cirúrgicas. O bloco deve contemplar entrada

"limpa" e saída "suja". Pia e bancada para paramentação dos profissionais, mesa cirúrgica em metal

preferencialmente pantográfica, foco cirúrgico, cadeira regulável para anestesista e cirurgião,

negatoscópio, mesa para instrumental, dispositivo para descarte de material biológico, dispositivo

para descarte de lixo comum, bancada ou armário para disposição de material cirúrgico esterilizado,

aparelho para anestesia inalatória, bisturi eletrônico, ar condicionado, exaustores de ar, lâmpadas de

emergência.

Obs. O setor disporá de duas salas cirúrgicas para que: 1. casos emergenciais não aguardem a

desinfecção de sala; 2. seja otimizado o tempo de atendimento/procedimento, com o preparo dos

animais pela equipe de enfermagem/instrumentação/esterilização e início dos procedimentos

anestésicos pelo médico anestesista, antes da chegada do cirurgião.
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i)1 Cirurgias - procedimento pré-operatório:

i)1.1 Embalo dos instrumentais cirúrgicos

Os kits devem ser organizados conforme utilização.

• O material deve ser embalado em TNT, em dupla camada, e fechado utilizando fita de

autoclave.

i)1.2 Bloco de esterilização de material

Local contendo pia para higienização de material de uso cirúrgico, autoclave, material para

acondicionamento do material a ser esterilizado, fitas de autoclave, dispositivo para coleta e

destinação de resíduos.

i) 2. Cirurgias - procedimento:

• Os prontuários dos animais a serem operados são encaminhados ao centro cirúrgico pelo

Médico Veterinário responsável pelo caso, ou pela recepcionista no caso de procedimentos

cirúrgicos agendados.

O prontuário e toda a documentação do paciente são conferidos no momento da admissão

do paciente no centro cirúrgico.

• Cada animal é pesado.

• O enfermeiro, orientado pelo Médico Veterinário, deve realizar o acesso venoso e a

tricotomia necessária para o procedimento cirúrgico.

• Todas as pessoas que têm acesso ao centro cirúrgico devem utilizar gorro, máscara e

calçados fechados (de uso exclusivo o centro cirúrgico, ou utilizando pro - pé).

O pré-operatório e o pós-operatório são realizados nas gaiolas, em área delimitada.

• O material descartável e cotos cirúrgicos são acondicionados em lixeiras com saco de lixo

branco (para descarte de material biológico), posteriormente levados aos contêineres

apropriados ou câmara fria.

• O cirurgião realiza a paramentação em sala exclusiva, de onde tem acesso ao centro

cirúrgico.

• O auxiliar veterinário separa os instrumentais cirúrgicos, realiza a medicação pós-operatória,

e os curativos.
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• O médico veterinário entrega o paciente para o tutor ou responsável e explica as receitas
médicas.

Após cada procedimento, um auxiliar de limpeza realiza limpeza criteriosa do centro

cirúrgico.

• Os prontuários são preenchidos no sistema de assistência veterinária, e encaminhado ao

setor de destino.

i)3 Cirurgias - procedimento pós-operatório:

i)3.1 Esterilização de instrumentação cirúrgica

• Os materiais chegam ao setor após utilização no centro cirúrgico, trazidos pelo auxiliarde
veterinário ou pelo Médico Veterinário.

• É realizada a remoção mecânica das sujidades grosseiras.

• Os instrumentais são imersos em detergente enzimático, e deixados na lavadora

ultrassônica.

• Os instrumentais são novamente escovados, e enxaguados com abundância.

Procede-se á;

Secagem do material.

Embalagem do material.

Autoclavagem.

Armazenamento do material.

• O ambiente deve ser mantido limpo e organizado previamente, durante e posteriormente ao

procedimento.

j) Internação

j)1. Internação para Cães

A internação de cães não diagnosticados com doenças infecto contagiosas será procedida em

canis, em alvenaria e azulejo, com dispositivo para drenagem de resíduos de lavagem, fezes e

urina, dispositivo para coleta e descarte de material contaminado e perfuro cortante, pia para
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higienização das mãos com dispenser para sabonete líquido, pedilúvio, carrinho para curativos

contendo material de uso diário, lâmpadas de emergência.

j) 2. Internação para Gatos

A internação de gatos não diagnosticados com doenças infecto contagiosas será procedida em

gatis, em alvenaria e azulejo, com dispositivo para drenagem de resíduos de lavagem, fezes e

urina, dispositivo para coleta e descarte de material contaminado e perfuro cortante, pia para

higienização das mãos com dispenser para sabonete líquido, pedilúvio, carrinho para curativos

contendo material de uso diário, lâmpadas de emergência.

k) internação para Doenças Infecto contagiosas

k) 1. Internação de Cães

A internação de cães diagnosticados com doenças infecto contagiosas será procedida em canis, em

alvenaria e azulejo, com dispositivo para drenagem de resíduos de lavagem, fezes e urina,

dispositivo para coleta e descarte de material contaminado e perfuro cortante, pia para higienização

das mãos com dispenser para sabonete líquido, pedilúvio, carrinho para curativos contendo material

de uso diário, lâmpadas de emergência.

k) 2. Internação de Gatos

A internação de gatos diagnosticados com doenças infecto contagiosas será procedida em gatis, em

alvenaria e azulejo, com dispositivo para drenagem de resíduos de lavagem, fezes e urina,

dispositivo para coleta e descarte de material contaminado e perfuro cortante, pia para higienização

das mãos com dispenser para sabonete líquido, pedilúvio, carrinho para curativos contendo material

de uso diário, lâmpadas de emergência.

I) Solarium

O Hospital Público Veterinário disporá de local para banho de sol de animais internados protegido

de intempéries em piso lavável e rede de drenagem de resíduos de lavagem nos moldes exigidos

pela legislação vigente.

m) Instalações Sanitárias - Banho, Higienização e Tricotomia (corte dos pelos) ou Tosa Sala

destinada ao banho ou higienização de animais internados, contendo chuveiro aquecido,
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secadores, material para corte de pelos, sabão comum e sabão antissépticos e toalhas

higienizadas.

n) Farmácia (local para armazenamento de medicamentos)

O hospital veterinário disporá de local fechado para amnazenamento de medicamentos com

controle de estoque manual (impresso) ou digitalizado, local fechado com chave para guarda de

substâncias de uso controlado e respectivo livro de registro conforme legislação vigente,

o) Armazenamento de vacinas e medicamentos sob refrigeração

O hospital veterinário disporá de refrigerador exclusivo para manutenção de vacinas e

imunobiológicos e sociais com dispositivo eletrônico de monitoramento de temperatura acoplado.

p) Aimoxarifado (áreas exclusivas para armazenamento e guarda de material de

limpeza e manutenção)

O hospital veterinário disporá de local fechado à chave, para armazenamento de material de

limpeza e manutenção. O controle de estoque será realizado por sistema manual (impresso) ou

digitalizado, para fins de reposição antecipada e disponibilidade ininterrupta à operação.

q) Instalações Sanitárias para Colaboradores

Os sanitários (um feminino, um masculino e um acessível), devidamente identificados, serão

disponibilizados para os colaboradores, contendo pia para higienização das mãos, sabonete líquido

em dispositivo dispenser, papel toalha em dispositivo dispenser e equipamento para coleta de

resíduos.

r) Vestiários

O Hospital Público Veterinário disporá de vestiários masculino e feminino, com armários individuais

com chave, para guarda de pertences pessoais.

s) Refeitório

Local para refeição de colaboradores contendo mesas e cadeiras ou bancadas, refrigerador, fogão

e aparelho de microondas, pratos e talheres, pia para higienização de alimentos e utensílios,

dispositivo para coleta e destinação de lixo, dispositivo tipo dispenser para sabão líquido.

t) Local para armazenamento de resíduos
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Local exclusivo para armazenamento de resíduos sólidos não contaminados, paredes laváveis,

porta e janela protegidos com tela para evitar entrada de insetos, identificação na porta.

Local exclusivo para armazenamento de resíduos contaminados, paredes laváveis e portas e

janelas protegidos com tela para se evitar entrada de insetos, identificação na porta.

Local exclusivo para armazenamento de cadáveres e material biológico, contendo freezer, paredes

laváveis, janelas e portas protegidas com tela para se evitar a entrada de insetos, identificação na

porta.

A OSC contratará empresa terceira para coleta de resíduos comuns e não contaminados, caso se

enquadre em "grandes geradores de resíduos".

u) Limpeza e Desinfecção de Superfícies nos Hospitais Veterinários

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies nas instalações dos Hospitais Veterinários

compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos

permanentes das diferentes áreas, tendo como finalidade preparar o ambiente para as atividades,

mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, para o fim de evitar, principalmente,

a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à

saúde.

As superfícies nos Hospitais Veterinários compreendem mobiliários, pisos, paredes, divisórias,

portas e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para a saúde, bancadas, pias, maças, divãs,

suporte para soro, balança, computadores, instalações sanitárias, grades de aparelho de

condicionador de ar, ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico e outros.

O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies nos Hospitais Veterinários deverá contribuir

para prevenir a deterioração de superfícies, objetos e materiais, promovendo conforto e segurança

aos animais, acompanhantes e aos funcionários, por intermédio de um meio limpo.

É imprescindível a prevenção de infecções relacionadas á assistência à saúde, devendo todo

profissional de saúde ou equipe de apoio:

Proceder à freqüente higienização das mãos.
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Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período

de trabalho.

Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte.

Manter os cabelos curtos e barba feita (profissionais do sexo masculino).
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado para a atividade a ser

exercida.

Abster-se de varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos
que são veiculados pelas partículas de pó.

Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de
pisos.

Para a limpeza de pisos, ser seguidas as técnicas de varredura úmida: ensaboar, enxaguar e

secar.

O uso de desinfetantes ficar reservado apenas para as superfícies que contenham matéria
orgânica ou indicação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

Ser realizada, conjuntamente pelo setor de compras e equipe hospitalar, a responsabilidade do

Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies na escolha e aquisições dos produtos

saneantes.

Os panos de limpeza de piso e panos de mobília serem freqüentemente lavados.

Todos os equipamentos serem limpos a cada término da jornada de trabalho.

Serem sinalizados os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto

se procede à limpeza do outro lado (utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais

organizados, a fim de evitar acidentes e poluição visual).

A freqüência de limpeza das superfícies ser estabelecida para cada serviço, de acordo com o

POP (Procedimento Operacional Padrão).

A desinsetização periódica será realizada conforme cronograma semestral ou sempre que

necessário.

Ser utilizado um sistema compatível entre equipamento e produto de limpeza e desinfecção de

superfícies (apresentação do produto, diluição e aplicação).

Para animais em isolamento de contato, proceder ao uso de kit exclusivo de limpeza e

desinfecção de superfícies, sendo preferencialmente, pano de limpeza descartável.
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6.1.2. FLUXO DE FUNCIONAMENTO PARA HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO EM

ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO
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1. Distribuição de senhas

A distribuição de senhas, com numeração impressa em papel se fará à partir de oito horas da

manhã, até que se cumpram 30 beneficiários.

2. Conduta em casos graves

O animal que for levado ao Hospital em risco iminente de óbito terá atendimento imediato

independentemente de distribuição de senha. Um médico veterinário, dos que estarão em

atendimento, deverá ser comunicado pela recepcionista, que irá interromper sua atividade e fará a

avaliação do animal junto ao tutor confirmando se o caso é emergencial ou não para internamente

ou marcação de retorno.

3. Cadastramento do tutor e do animal

A recepcionista receberá o beneficiado e fará seu cadastramento no Hospital no banco de dados,

onde constarão o número do cadastro único, nome, residência e dados do animal como espécie,

raça, sexo, pelagem e porte antes de ser conduzido ao consultório.

4. Atendimento em triagem, ambulatório e consultório

O médico veterinário procederá à avaliação clínica do animal e fará constar em sua ficha anotações

detalhadas sobre as considerações do tutor, dados do animal como temperatura, batimentos

cardíacos, freqüência respiratória, sinais clínicos de enfermidades ou outros distúrbios, diagnóstico,

mediações prescritas incluindo doses e freqüências, necessidade de retorno ou não, material

biológico coletado e particularidades do atendimento que julgar necessários, procedimentos

realizados no consultório como tratamento de feridas e aplicações de medicamentos.

5. Agendamento de retornos

Os retornos de consultas, retirada de pontos de sutura, revacinações e coleta de material biológico

serão reagendados imediatamente após a saída do consultório ou alta hospitalar e não computarão

no número de trinta atendimentos aos dias.
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6. Documentação do internamento

Caso seja necessário proceder ao internamento do paciente, o tutor será esclarecido e assinará o

termo de internação e autorização para internamento, medicação e procedimentos. O termo

constará obrigatoriamente a autorização para o destino do corpo caso haja óbito ou que o tutor

deverá resgatar o corpo em 48 horas em caso de falecimento.

7. Internamento

Os animais que necessitarem de internamento serão conduzidos às instalações específicas e serão

cadastrados nas fichas de evolução clínica. Estas fichas devem conter os dados do tutor com nome

e contato, dados do animal como nome, sexo, espécie, raça e pelagem, e diagnóstico provável. A

ficha deve conter anotações diárias de temperatura corporal, glicemia, apetite, medicação em

doses, vias e período de administração, procedimentos cirúrgicos realizados e todas as anotações

que se fizerem necessárias para a comprovação da evolução do quadro clínico. No documento

interno deverá constar a assinatura do profissional ou colaborador que executou cada item.

Autorização para internamento

No ato da consulta, havendo a indicação para internação, o tutor deverá estar ciente da

necessidade e dos riscos ao animal. O tutor deverá assinar documento se mostrando ciente da

necessidade e do que será realizado com o animal, e se serão permitidas visitas ou não e em quais

horários. Neste documento consta o horário e a freqüência que serão repassadas notícias aos

familiares.

Comunicação com Tutores sobre Animais Internados

Enquanto o animal estiver sob os cuidados do Hospital, o tutor deverá receber notícias diárias para

evitar fluxo de familiares ao Hospital interferindo no funcionamento do mesmo. A recepcionista

deverá ter documento atualizado diariamente com a identificação do animal e do tutor com seus

contatos. Em horário específico já estabelecido com os tutores serão passadas as informações por

telefone, relatado o estado clínico do animal, alimentação, expectativa de alta procedimentos

realizados. Nesta ficha de notícias deverá constar a hora e a quem foram repassada as notícias,

demandas do tutor e reação do mesmo. Caso necessário o veterinário responsável fará contato

posterior.

Alterações no quadro clínico de internados e necessidade de intervenções não previstas
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Caso os animais sob internamento apresentarem alterações no quadro clínico como risco iminente

de vida ou necessidade de intervenções cirúrgicas de urgência, o fato deverá ser comunicado ao

tutor imediatamente, antes do procedimento. Caso não seja possível o contato, deverá ser enviada

mensagem por telefone comunicando a necessidade do procedimento de urgência e o mesmo

deverá ser realizado para salvaguardar a vida do animal mesmo sem o contato confirmado com o

tutor.

Alta hospitalar

Após o internamento, quando da saída do animal do hospital, o tutor deverá assinar termo de alta,

ciente das condições do animal e dos cuidados no domicílio. Caso a retirada do animal sem alta

prevista seja da vontade do tutor, deverá constar no termo.

8. Procedimentos cirúrgicos míninnos a serem oferecidos aos animais de tutores

beneficiados

Vasectomia, Uretrostomia, Uretrostomia com penectomia, Uretrostomia com abiação da bolsa

escrotal, Ureterotomia, trepanação de osso frontal, traqueostomia, toracotomia, sutura peniana,

suturas simples e complexas de pele, sialoadenectomia, retirada de granuloma de pedículo

ovariano ou uterino, ressecção da cabeça do fêmur, reposição e remoção de globo ocular, remoção

de tumores externos e internos, remoção de higroma de cotovelo, remoção de cadeia mamária,

remoção de glândula pára anal, redução de prolapso anal cirúrgico e não cirúrgico, remoção de

papilomas orais, redução de prolapso de útero com castração, redução de luxações articulares

cirúrgico e não cirúrgico, redução de hérnia umbilical, perianal, inguinal, escrotal e diafragmática,

reconstituição de ligamento cruzado, recolocação ou excisão de glândula da terceira pálpebra,

correção de palato mole alongado, nefrectomia e nefrotomia, correção de luxação patelar,

tartarectomia e extração dentária, laparotomia exploratória, correção de hiperplasia de assoalho

vaginal, gastrotomia e gastropexia, fixação de fraturas por pinos, placas ou fixadores externos,

colocação e fixação de drenos toráxicos ou abdominais, fenestração de disco intervertebral,

correção de eventração e visceração, esofagostomia cervical e toráxica, epicantotomia e correção

de entrópio/ectrópio, enterectomia e enterotomia, drenagem cirúrgica de otohematoma, correção de

dilatação ou torção gástrica, desobstrução de dueto naso lacrimal, denervação para tratamento de

displasia coxo femoral, correção de fístula reto vaginal, fenda palatina e divertículo retal,

conchotomia patológica, correção de distriquíase, colopexia, colecistectomia, cesariana,
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caudectomia patológica, orquiectomia, blefaroplastia, artopexia coxo femural, atresia anal,

amputação de membros, glossectomia.

6.1.3. PLANEJAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL

a) Previsão mensal de atendimento
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b) Descritivo da Operacionalização do Hospital Veterinário

O atendimento no hospital para animais domésticos (cães e gatos) consiste na recepção, triagem,

ambulatório, realização de consultas clínicas, administração de medicações, acompanhamento de

tratamentos, cirurgias e exames complementares (laboratoriais e de imagem), internação, conforme

descrito a seguir:

• Cirurgias esterilização; intervenção cirúrgica que no macho consiste na remoção dos

testículos (orquiectomia), e na fêmea a remoção de útero e ovários (ovariohisterectomia);

Cirurgias gerais; todos os procedimentos cirúrgicos não-eletivos (exceto ortopédicos)

realizados com presença de cirurgião e anestesista. Animais submetidos aos procedimentos

cirúrgicos e que não estejam esterilizados, o serão e também microchipados no momento da

cirurgia mediante autorização de seu tutor, com raras exceções justificadas pelo médico

veterinário responsável. Caso o município de Belo Horizonte aprove implantação de

microchips em cães e gatos como medida de política pública no controle sanitário e

monitoramento do animal, a ANCLIVEPA - SP estará à disposição para campanhas de

conscientização junto à população.

Cirurgias de Baixa Complexidade; compreende os procedimentos realizados em bloco

cirúrgico, de simples execução e curto período de duração.

• Cirurgias ortopédicas; procedimentos de osteossíntese necessários à restauração da

estrutura óssea, incluindo as próteses de pinos intramedulares, placas, parafusos ortopédicos

e demais materiais de consumo, realizados com presença de cirurgião e anestesista.

• Cirurgias Oncológicas; procedimento cirúrgico inerentes à remoção ou ressecção de tecidos

afetados por neoplasias e a sua reparação.

• Consultas: compreende o atendimento realizado pelo médico veterinário clínico geral (Geral)

ou pelos médicos veterinários especialistas (Especialidades).

• Administração de medicações; inclui medicamentos ministrados ao paciente oralmente ou

aplicados mediante a utilização as seringas e/ou cateteres necessários.

• Soroterapla endovenosa; compreende o fluido em si, os cateteres e equipos utilizados, além

do material necessário à sua fixação.
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Exames laboratoriais e sorologias; serviços laboratoriais e sorologias eiencadas

compreendem a coleta de materiais biológicos em seringas e tubos, sua centrifugação

quando for o caso, a realização dos exames e análise e confecção dos laudos.

Exames de imagem; incluem os procedimentos ultrassonográficos e radiológicos, impressão

dos resultados e emissão do laudo pelo médico veterinário especialista.

• Tranquilização/Sedação; aplicação endovenosa ou intramuscular de fármacos

necessários para redução no nível de consciência, em que é mantida a respiração

espontânea, os reflexos protetores e a capacidade de resposta a estímulos físicos e

comandos verbais. Utilizada ou para procedimentos ambulatoriais. Incluem-se neste serviço

a medicação e todos os materiais de consumo necessários.

Medicação pré-anestésica para inalatória; aplicação pelas vias intramuscular e/ou

endovenosa dos fármacos necessários à tranquilização e sedação, preparatórias para a

anestesia geral inalatória. Incluem-se neste serviço a medicação e todos os materiais de

consumo necessários.

• Procedimento anestésico inalatório: manutenção de plano anestésico cirúrgico através de

medicamento específico, com a devida intubação do paciente e fornecimento de oxigênio.

Estão inclusos nestes serviços os materiais necessários para indução à anestesia (anestésico

injetável) e complementares (como anestesia epidural, se aplicável), e todos os demais

materiais de consumo necessários. Haverá presença de médico veterinário anestesista com a

monitoração multiparamétrica adequada.

• Curativos: compreende a remoção de secreções com gazes, limpeza e higienização de

feridas com líquidos antissépticos e aplicação de pomadas, compressas e esparadrapos, de

acordo com as necessidades.

• Oxigenioterapia: fornecimento de oxigênio 100% ao paciente.

• Abdominocentese/toracocentese; drenagem das cavidades peritoneal e pleural,

respectivamente.

• Cistocentese; punção da vesícula urinária para colheita de urina ou esvaziamento para

conforto.

• Sondagem uretrai/gástrica: passagem de sonda pela uretra ou por via oro/nasogástrica,
respectivamente.

• Sutura de pele de pequenas lesões; fechamento de ferimentos, traumáticos ou

idiopáticos, por meio da utilização de fio de sutura, realizadas em ambulatório.
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Eutanásia; procedimento de abreviação do sofrimento do paciente, em estado clínico

irreversível, por meio de indução da morte, assistido por medicações analgésicas e

anestésicas, finalizando com a utilização de fármaco que provoca parada cardiorrespiratória

c) Gestão de Atendimento e Informação ao Usuário

A comunicação com os usuários da unidade Veterinária utilizará as seguintes interfaces e canais de

comunicação;

• WhatsApp; A ANCLIVEPA-SP disponibilizará número de WhatsApp para contato dos

usuários e munícipes.

• E-mail: A ANCLIVEPA-SP disponibilizará aos usuários contato direto por meio do Fale

Conosco e Ouvidoria (reclamações, sugestões e elogios) e solicitações de relatórios,

prontuários e informações gerais.

• Site e Redes Sociais (Facebook e Instagram): possibilita o acompanhamento de notícias

e orientações sobre a interação humano-animal, ações de vigilância em saúde, tutela

responsável, bem-estar animal, entre outros temas relevantes, além de informações sobre o

funcionamento dos hospitais e campanhas.

• Pesquisa de Satisfação: O Formulário estará à disposição na recepção da Unidade, para

preenchimento por escrito e depósito em urna própria, também em área específica do site e

por meio de QR Code.

d) Gestão de Prontuários Eietrônicos

Os prontuários serão elaborados por meio do programa Sistema VETUS:

• manutenção dos prontuários atualizados para acesso às informações pelo período de dez

anos;

disponibilidade integral do prontuário contendo as informações e tratamentos realizados, à

Municipalidade, em tempo integral e on line, e ao tutor do animal, sempre que solicitado;

confidencialidade de dados e informações sobre proprietários e animais; e

• método de disponibilização de informações consolidadas (relatórios e/ou estatísticas -

periódicos ou eventuais).

6.1.4, AÇÕES COMPLEIVIENTARES

a) Comunicação e Divulgação do Projeto-Atividade
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A comunicação visual será através de placas/banners com indicação do Inorário de atendimento,

informações a respeito da distribuição de senhas, serviços oferecidos pelo hospital e sobre o

Programa Permanente do Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, bem como divulgação por meio

de reprodução de vídeos, distribuição de folhetos e mural com fotos atualizadas dos animais

disponíveis para adoção. A ANCLIVEPA-SP disponibilizará igualmente, e-mail, WhatsApp, e site

para atender e informar os munícipes.

b) Ações em Saúde Única e Bem-Estar Animal

O atendimento público veterinário é um dos pilares do Programa de Manejo das Populações de

Cães e Gatos, e como parte integrante, deve contribuir para que as ações sejam divulgadas,

visando a assimilação pela população, pelos tutores ou responsáveis pelos animais, como

destinatários finais ou como disseminadores das informações em seu entorno, comunidades e

regiões.

As ações desenvolvidas pela ANCLIVEPA-SP terão como objetivo as premissas do Programa de

Manejo Populacional de Cães e Gatos, e em função dos atendimentos de maior incidência na rotina

médico-hospitalar, quais sejam:

• Coibição ao abandono de animais domésticos

• Prevenção de doenças de origem reprodutiva e prevenção de doenças infecto

contagiosas

Combate aos maus-tratos

Redução de acidentes e demais agravos, envolvendo animais domésticos (atropelamentos,

traumatismos, quedas, envenenamento, ataques de outros animais, etc.).

Prevenção ao abandono assistencial, que acarreta a busca pelo serviço médico quando o

animal já se encontra em estado clínico crítico.

A ANCLIVEPA-SP entende que, embora haja demanda em expansão, o número de atendimento e

o motivo de procura pelos serviços podem ser otimizados com a implementação de práticas que

levem conhecimento aos tutores sobre prevenção em saúde e cuidados com manejo e criação,

para atingir maior qualidade de vida, minimizar o sofrimento dos animais e evitar ocorrências

preveníveis, como traumas, acidentes, piometra e neoplasias em cadelas não esterilizadas, bem

como demais agravos. Isto fará com que o atendimento seja canalizado para casos clínicos

agudos ou intercorrências não evitáveis.
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c) Ação de Educação em Saúde Única e Bem-Estar Animal

Durante o período de execução, haverá o desenvolvimento de ação de educação em saúde

pública e bem-estar animal, especialmente à população de baixa renda, por meio de campanhas

educativas, sendo disponibilizadas por meio palestras, distribuição de material impresso

(folder/flyers) e vídeos educativos, conforme Meta 6.

d) Notificações

DNCs - Doenças de Notificação Compulsória.

A ANCLIVEPA se compromete a relatar aos órgãos competentes o diagnóstico ou suspeição de

casos de DNCs - doenças de notificação compulsória, em consonância com a legislação e

normatização vigentes, por meio de documento oficial.

As listas de DNC em vigência no Brasil são vinculadas ao Ministério da Saúde (MS) e Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A Portaria n° 1.271 (BRASIL, 2014), do MS define

as listas de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o

território nacional. É determinação da Organização Mundial da Saúde - OMS que cada país

membro elabore sua lista, sujeita a revisão periódica, bem como os respectivos programas de

controle, prevenção, e erradicação de enfermidades, além de preparar os sistemas de saúde e de

vigilância para a atenção à saúde e notificação de casos, baseado no Regulamento Sanitário

Internacional - RSI.

Por determinação do MS, havendo a ocorrência de DNC (suspeita e/ou confirmação) envolvendo

zoonoses e/ou pequenos animais, deve se notificar a Secretaria de Saúde Municipal, por meio dos

seguintes órgãos; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Centro de

Controle de Zoonoses (CCZ), Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (CIVITOX).

e) Maus-tratos contra Animais

A ANCLIVEPA se compromete a relatar aos órgãos competentes a suspeição de casos de maus-

tratos contra cães e gatos atendidos na Unidade, em consonância com a legislação e normatização

vigentes, por meio de documento oficial.

Em paralelo às notificações supramencionadas, as unidades de atendimento público médico-

veterinária, por meio de seus profissionais, prestarão toda a assistência necessária,

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coni.br



ficanjjí-aaaa?

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
ANCLIVEPA

CNPJ n9 45.877.305/0001-14

encaminhamento ou tomarão as medidas pertinentes, em obediências às práticas e condutas

técnicas e à legislação vigente.

f) Plano de Ação para incentivo às Adoções

Promover a adoção de animais porventura abandonados na internação ou

recuperação pós cirúrgica hospitalar.

Divulgaras ações de adoção da política pública municipal de defesa e saúde animal.

Divulgar os animais disponíveis para adoção de protetores independentes e

OSCs de proteção animal.

• Divulgação das adoções: em mídia eletrônica, redes sociais e demais canais.

g) Implantação de Cursos de Capacitação para equipe, protetores independentes e

OSCs

Realizar cursos gratuitos de capacitação em medicina veterinária.

Promover cursos específicos destinados aos Auxiliares de Enfermagem, Estagiários e

Médicos Veterinários da equipe.

6.1.5. PÚBLICO ESTIMADO

Previsão de Pessoas Impactadas nas Ações

Dados de Habitantes & População de Cães e Gatos

REGIÃO

DESCRIÇÃO BRASIL SÃO PAULO BELO HORIZONTE

#'Habitántès 2U.336.OT4 12.252.023 2.501.576

Estimativa # habitante por canino (4,2/1) 4,2 4,2 4,2

Estimativa # habitante por felino (10/1) 10 10 10

Estimativa de total de animais 71.451.997 4,142.351 845.771

Estimativa# cães por região 50.318.308 2.917.148 595.613

Estimativa # gatos por região 21.133.689 1.225.202 250.158

Estimativa % total de animais impactados (1) , • ;Í '1 . % . 2% m

#ações propostas anualmente pela OSC - 74.970 16.915

it ações propostas mensalmente pela OSC -
6.248 1.410
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A previsão de pessoas impactadas nas ações guarda relação direta com: 1. a quantidade de

animais atendidos na Unidade; 2. o fôlego das ações empreendidas, como a distribuição de

material informativo e divulgação em mídias sociais e veículos de imprensa, vídeos educativos,

palestras e capacitação de ONGs e protetoras independentes, que são valiosos parceiros para

difundir as informações sobre tutela responsável e bem-estar animal. Tem-se como público alvo:

a) usuários do Hospital Público Veterinário:

b) tutores de cães e gatos no Município de Belo Horizonte, cuja relação está intrinsicamente

relacionada com a equação proporcional de equivalência de animais/habitantes,

conforme orientação da OMS, e

c) munícipes sensíveis à causa animal.

Este item pode ser objeto de estatística e de grande esforço da equipe administrativa desta OSC

parceira e da Municipalidade, assim como de parceiros/terceiros na iniciativa privada, sociedade

civil organizada (grupos de defesa animal), e órgãos públicos.

A previsão/estimativa de atendimento poderá ser objeto de ajuste e/ou ampliação durante a

execução do plano de trabalho.

A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, em 2015, aponta que a população de cães nas

casas brasileiras foi estimada em 52,2 milhões. Em relação à presença de gatos, foi estimada em

22,1 milhões. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, existe mais de 20 milhões

de cães abandonados no Brasil, o equivalente a cerca de 40% da população canina. Levando-se em

conta que o Brasil possui cerca de 211 milhões de habitantes, fazendo-se uma projeção dos dados

do IBGE de que há 1 cão para cada quatro pessoas e 1 gato para cada 10 habitantes, tem-se que o

total de cães e gatos estimado revela 71.450.000 aproximadamente. Em paralelo, respectivamente

em São Paulo, com 12.252.023 habitantes (cidade cujo serviço médico veterinário é operado pela

ANCLIVEPA- SP) e na cidade de Belo Horizonte, que tem cerca de 2.501.576 habitantes, tem-se na

tabela supra transcrita o número de cães e gatos estimados. Destes, em São Paulo, foi atendido em

1 (um) ano, - mais precisamente em 2019 -, 74.970 animais, que corresponde à 2% (dois por cento)

do total. Em Belo Horizonte, portanto, com esta projeção, é possível estimar o atendimento de

16.915 animais/ano.

6.1.6. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área geográfica de abrangência da proposta é a cidade de Belo Horizonte/MG.
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6.1.7. RESULTADOS ESPERADOS

Resultado / objetivo esperado

Promover o atendimento médico

veterinário, contemplando recepção,

triagem, atendimento clínico (incluindo

emergenciais), atendimento cirúrgico,

realização de exames laboratoriais e de

imagem acompanhamento dos

tratamentos, gestão dos medicamentos e

gestão de prontuários para 30 animais

(cães e gatos) por dia, conforme a

seguinte oferta diária:

a) 27 animais (cães e ou gatos) da

população de baixa renda;

b) 3 animais (cães e ou gatos) de

protetores independentes e OSCs que

trabalham na proteção animal.

Realizar campanhas educativas,

Forma para o alcance dos objetivos

Realizar as adequações no Hospital para

atendimento dos serviços

definindo um layout com a descrição do fluxo das

instalações (área de espera, consultório de

atendimento, sala de cirurgia, sala de estoque

dentre outros).

Adquirir o mobiliário, insumos, equipamentos

medicamentos e demais instrumentos

necessários para a operação do Hospital

Veterinário

(profissional recepcionista, médicos veterinários,

enfermeiros, profissionais de limpeza e

manutenção, estoquista) para atender às

necessidades do fluxo de atendimento a animais

tutelados por população carente.

• Treinamento da equipe contratada para

utilização do Sistema Informatizado de Banco de

Dados - Vetus, para lançamento de todas as

informações relativas aos processos do Hospital,

tais como: abertura de fichas, relatório de

atendimento, diagnóstico, exames, comandas,

relatórios de faturamento e de fechamento

mensal.

• Disponibilizarsenha de acesso a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte do Sitema Vetus,

para acompanhamento on-line dos atendimentos

realizados aos munícipes.

Conscientizar a população em especial de baixa renda.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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visando conscientização da população

sobre cuidados com os animais e a

tutela responsável

através de palestras, vídeos e distribuição de folhetos

explicativos

Realizar campanhas de esterilização

(castração), visando ampliar o Programa

de Controle Reprodutivo do Município

Realizar cirurgia de controle reprodutivo

Promover a adoção de animais

porventura abandonados na internação

ou recuperação pós cirúrgica hospitalar.

• Divulgar as ações de adoção da política pública

municipal de defesa e saúde animal

• Divulgaros animais disponíveis para adoção de

protetores independentes e OSCs de proteção

animal

Realizar cursos gratuitos de extensão

universitária, de aprimoramento
profissional e de especialização em
medicina veterinária

Promover cursos específicos destinados aos Auxiliares

de Enfermagem, Estagiários e Médicos Veterinários

Realizar pesquisa de satisfação dos

serviços médicos veterinários prestados à

população, com objetivo de melhorar a

qualidade do atendimento

Entregar ao usuário no momento da abertura de ficha

(cadastramento) a pesquisa de satisfação. O formulário

ficará disponível;

(i) em meio físico na unidade;

(ii) sítio eletrônico da OSC e

(iii) via QR Code por aplicativo

celular." Tabular a pesquisa de

satisfação mensal.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Serão realizadas visitas técnicas para verificar se houve o atendimento conforme metas

estabelecidas no edital.

Será realizado pelo Gestor da Parceria no âmbito do monitoramento e avaliação, por meio

de encaminhamento de fichas de atendimento dos animais, relatório de cirurgias, castraçoes

dos animais.

Deverá ser encaminhado trimestralmente, por meio da plataforma eletrônica específica, os

documentos que comprovem a execução e atingimento das metas, tais como, fichas de

atendimento, procedimentos cirúrgicos, quantitativo de insumos utilizados, bem como,

comprovação de fichas completas de atendimentos dos animais atendidos.

8. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

8.1 Quantidade de Colaboradores
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8.2. Funções dos Colaboradores

PROFISSIONAL FUNÇÃO

Médico Veterinário Proceder ao atendimento ou exames, a fim de

diagnosticar e propor tratamento de pacientes;

emitir laudos técnicos e boletins de óbito;

responsabilizar-se pelos animais albergados e

pela comprovação e justificativa dos serviços

prestados.

Auxiliar Veterinário
Prestar assistência ao Médico Veterinário no que
tange a contenção física de animais e

realização de procedimentos por ele solicitados.

Recepcionista Responsável pelo primeiro contato na chegada,

que fará a conferência da documentação

exigida para o atendimento e fornecerá

orientação e informações necessárias ao

munícipe e demais usuários dos serviços.

Auxiliar de Serviços Gerais Responsável por manter a higiene e limpeza,

especialmente, nos setores de cirurgia,

consultórios, salas de exames de imagem, entre

outros setores hospitalares.

Guarda Responsável pela segurança física das pessoas

e material da estrutura.

Técnico em Esterilização Responsável pela esterilização para utensílios e

materiais cirúrgicos.

Técnico em Radiologia Profissional apto a operar e preparar

equipamentos radiográficos para exames em

pacientes.

Técnico em Laboratório Responsável pela análise dos exames

laboratoriais, além de operar os equipamentos

necessários.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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Estoquista Responsável pelo controle e armazenamento de

estoque de materiais de uso geral.

Os profissionais contratados para a prestação dos serviços possuirão comprovada capacidade

técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado e estar em dia com suas

obrigações junto ao conselho de classe.

Os profissionais responsáveis pelos serviços médicos terão formação em curso de Medicina

Veterinária, em nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação

regularmente registrados no respectivo conselho profissional.

Todos os contratados pela ANCLIVEPA-SP deverão portar identificação (crachás) e estar

devidamente uniformizados, quando estiverem no exercício de funções.

9. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

9.1) Previsão de Receitas

. ORIGEM VALOR TOTAL

RÍF»ASSg R$ 999.973.75

Valor do repasse, conforme dotação orçamentária especificada no
Edital item 5.0

R$ 999.973,75

boNTRAPARTlDA OSC -SERVIÇOS R$ 865.866,33

Contrapartida mensal em Serviços, através da complementação de
gastos com mão de obra em serviços médicos ysterinários, equipes de
limpeza e serviços gerais, recepção, guarda e técnicos (discriminados
nn« niiaHrnQ Ha np<5<snal Ha nrnnnçta'*

R$ 761.866,33

Contrapartida mensal em Serviços de Assessoria na Gestão

Administrativa & Financeira
R$ 104.000,00

^^TOF^ÂRTIDÀOèé-IMPLANTAÇÃO INAUGURAL DO
pOSPITAL

R$ 450.000,00

Contrapartida única para implantação do Hospital, incluindo
equipamentos e mobiliário

R$ 450.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 2.315.840,08

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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9.2 Previsão de Despesas

VALOR MENSAL (BASE: 13 MESES) VALOR TOTAL |

1 Origem do Recurso |ValorTotaí Estimad« vlilorTotal Estimado |
i Natureza da Oesposa

Repasse Contrapartida

(Repasse + |
ContrapartLdd)

' (Repas^ •+:. [
-Contrapartida) i

Bloco 1 - Despesa com Pessoal e Encargos Qtde R$ 49.521,06 R$ 58.605,10 R$ 108.126,16 R$ 1.405.640,08

Auxiliar de Servços Gerais Serwços gerais 4 R$ 6.077,12 R$ 7.191,90 R$ 13.269,02 R$ 13.269,02

Auxiliar Veterinário Auxílio atendimento em geral 2 R$ 3.575,21 R$ 4.231,04 R$ 7.806,25 R$ 7.806,25

Auxiliar Veterinário Intemação 4 R$ 7.150,42 R$ 8.462,08 R$ 15.612,50 R$ 15.612,50

Guarda Vigia / portaria 2 R$ 2.888,56 R$ 3.418,43 R$ 6.306,98 R$ 6.306,98

Estoquista Controle de Estoque 1 R$ 1.608,88 R$ 1.904,01 R$ 3.512,88 R$ 3.512,88

IMédico Veterinário Clínico Geral + RT + Coord. Equipe 1 R$ 2.822,09 R$ 3.339,76 R$ 6.161,85 R$ 6.161,85

Médico Veterinário Clínico Geral / Ortopedia 1 R$ 2.052,66 R$ 2.429,19 R$ 4.481,85 R$ 4.481,85

Médico Veterinário Intemação 2 R$ 4.105,31 R$ 4.858,38 R$ 8.963,70 R$ 8.963,70

Médico Veterinário - aprimorando Intemação 2 R$ 1.155,84 R$ 1.367,86 R$ 2.523,70 R$ 2.523,70

Médico Veterinário Cirurgia Geral / Oncologia 1 R$ 2.052,66 R$ 2.429,19 R$ 4.481,85 R$ 4.481,85

Médico Veterinário Cinjrgia Ortopedia 1 R$ 1.261,24 R$ 1.492,60 R$ 2.753,85 R$ 2.753,85

Médico Veterinário Cirurgia Esterelização (Castração) 1 R$ 1.261,24 R$ 1.492,60 R$ 2.753,85 R$ 2.753,85

Médico Veterinário Anestesista 1 R$ 2.052,66 R$ 2.429,19 R$ 4.481,85 R$ 4.481,85

Médico Veterinário Ultrassonografia 1 R$ 1.261,24 R$ 1.492,60 R$ 2.753,85 R$ 2.753,85

Médico Veterinário Laudo de Imagem - RX(a distância) 1 R$ 667,69 R$ 790,16 R$ 1.457,85 R$ 1.457,85

Recepcionista Equipe de Apoio 2 R$ 2.932,84 R$ 3.470,83 R$ 6.403,67 R$ 6.403,67

Técnico de Esterelização Ambulatorial / Instmmentaçâo 1 R$ 1.787,61 R$ 2.115,52 R$ 3.903,13 R$ 3.903,13

Técnico de Laboratório Laboratório 1 R$ 2.167,94 R$ 2.565,62 R$ 4.733,56 R$ 4.733,56

Técnico em Radiologia Raio X 1 R$ 2.639,85 R$ 3.124,10 R$ 5.763,96 R$ 5.763,96

Bloco II • infraestrutura R$ 5.900,00 R$ í • R$ 5.900,00 R$ 76.700,00

Locação de lmo\el R$ 5.900,00 R$ 5.900,00

Manutenção predial

Bloco III - Prestação de Serviços R$ 9.000,00 R$ 8.000,00 R$ 17.000,00 R$ 221.000,00

Concessionárias - Agua e Luz R$ 2.627,02 R$ 2.627,02 R$ 34.151,26

Manutenção Pre\enti\a e Corretiva de Equips Climatização R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 5.460,00

Locação de Cilindros de Oxigênio R$ 630,00 R$ 630,00 R$ 8,190,00

Assessoria Contabil/Juridica R$ 503,33 R$ 503,33 R$ 6.543,29

Ser«ços de telefonia fixa e intemet R$ 237,15 R$ 237,15 R$ 3.082,95

Serviços de Assessoria na Gestão Administrativa & Financeira R$ 3.900,00 R$ 8.000,00 R$ 11.900,00 R$ 154.700,00

Sistema de Gerenciamento hospitalar - Licença R$ 682,50 R$ 682,50 R$ 8.872,50

Bloco IV • Material médico hospitalar e medicamentos R$ 9.700,00 R$ R$ 9.700,00 R$ 126.100,00

Aquisição de medicamentos e material médico Inospitalar R$ 8.320,00 R$ 8.320,00 R$ 108.160,00

Reposição material ortopedico R$ 1.380,00 R$ 1.380,00 R$ 17.940,00

Bloco V - Material de consumo e administrativo 2.799,99 R$ R$ 2.799,99 R$ 36.400,00

Aquisição de materiais de limpeza R$ 735,75 R$ 735,75 R$ 9.564,75

Aquisição de Ração R$ 328,35 R$ 328,35 R$ 4.268,55

Seryços Gráficos - Receituarios e outras Impressões R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 15.340,00

Aquisição de material de escritorio R$ 112,57 R$ 112,57 R$ 1.463,41

Serviços com Motofi-ete R$ 213,00 R$ 213,00 R$ 2.769,00

Serviços com Postagem R$ 210,32 R$ 210,32 R$ 2.734,16

Serviços de Protocolo R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 260,00

Sub Total ,8$, 1,,. 66.605,10 R$ 143.526.15 Mf 1.865.840.08

Contrapartida única da OSC - implantação inaugural do Hospital II|r$ 450.000,00 1

Valor Total II ::2.315.84<) OU 1

** Valores mensais

Os valores seguem abertos na planilha de Orçamentação disponibilizada pela
Prefeitura de BH (PBH)
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10. CONTRAPARTIDA DAORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

A ANCLIVEPA-SP complementará mensalmente a estrutura de atendimento clínico e de apoio

técnico e operacional, com a contratação de empresa especializada em fornecimento e gestão

de mão de obra capacitada, desta forma, garantindo a plena execução do objeto desta

proposta.

Visando uma gestão de custos e otimização das despesas do hospital, a ANCLIVEPA -SP

realiza a gestão de compras e insumos de forma centralizada, obtendo sinergia no processo e

redução de preço nas aquisições. Além da redução de custo nas compras, ampliará sua

atuação no

município, através de cursos, parcerias e eventual patrocínio.

E por fim, para viabilizar a inauguração do Hospital, a ANCLIVEPA -SP irá oferecer como

contrapartida todos os equipamentos e mobiliários necessários, visando a operação do

hospital. Abaixo seguem os valores discriminados desta contrapartida:

1) CONTRAPARTIDA OSC - SERVIÇOS
.

RS Re-.Bif 13

Contrapartida mensal em Serviços, através da complementação de gastos com mão
de obra em serviços médicos «eterinários, equipes de limpeza e seruços gerais,
recepção, guarda e técnicos (discriminados nos quadros de pessoal da proposta)

R$ 761.866,33

Cargo Atividade Qtde

Auxiliar de Serwços Gerais Serwços gerais 4

Auxiliar Veterinário Auxilio atendimento em geral 2

Auxiliar Veterinário Internação 4

Guarda Vigia / portaria 2

Estoquista Controle de Estoque 1

Médico Veterinário Clínico Geral + RT + Coord. Equipe 1

Médico Veterinário Clínico Geral / Ortopedia 1

1.1) Médico Veterinário Internação 2

Médico Veterinário - aprimorando Internação 2

Médico Veterinário Cirurgia Geral / Oncologia 1

Médico Veterinário Cirurgia Ortopedia 1

Médico Veterinário Cirurgia Esterelização (Castração) 1

Médico Veterinário Anestesista 1

Médico Veterinário Ultrassonografia 1

Médico Veterinário Laudo de Imagem - RX (a distância) 1

Recepcionista Equipe de Apoio 2

Técnico de Esterelização Ambulatorial / Instrumentação 1

Técnico de Laboratório Laboratório 1

Técnico em Radiologia Raio X 1

1.2)
Contrapartida mensal em Serviços de Assessoria na Gestão Administrativa &
Financeira

R$ 104.000,00

2) CONTRAPARTIDA OSC - IMPLANTAÇAO INAUGURAL DO HOSPITAL R$ 4SQ.OOQ.OOI

2.1) Contrapartida única para implantação do Hospital, incluindo equipamentos e mobiliário R$ 450.000,00

VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDA DA OSC

s

RS 1.315.866,33

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

V Parcela 30 dias após
assinatura do termo

2® Parcela 60 dias após V
parcela

3® Parcela 60 dias após 2®
parcela

R$ 499.986,88 R$ 249.993,44 R$ 249.993,43

TOTAL: R$ 999.973,75

12. ASSINATURA DA OSC

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2020.

ASS NAC DE clínicos

VETERINÁRIOS DE PEQ

ANIM:45877305000114

Assinado de forma digital por ASS NAC

\/i--rt-r»iMAni/>c pm" nr^i icm/^c DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DEVETERINÁRIOS DE PEQUENOS pequenos anim:45877305000i 14
Dados: 2020.09.23 16:08:17 -03'00'

Associação Nacional de Clinicos Veterinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPA/SP

DANIEL HERREIRA JARROUGE

DIRETOR PRESIDENTE

13. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO

Belo Horizonte, de. de 2020.

Nome / Assinatura do Técnico Responsável / BM

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E ADOÇÃO

Estou recebendo, em condições adequadas de saúde e higiene, em doação o animal
doméstico de companhia: () cadela () cão () gato () gata () SRD () raca Nome

pelagem
idade

esterilização / / (atestado anexo)
vacinação;
() raiva (carteira de vacinação anexa)
{) V4 felina () V5 felina () outra (carteira de vacinação anexa)
() V8 canina () V10 canina () outra (carteira de vacinação anexa)
vermifuqação / / RGA n.
Estou recebendo toda a documentação do animal: carteira de vacinação( ), receituários( ) e
atestado de esterilização().
Foram-me fornecidas orientações por escrito, de cuidado e manutenção do animal, que, neste
ato, comprometo-me a seguir, para proporcionar-lhe uma vida saudável e feliz.
Responsabilizo-me em alimentá-lo(a) e abrigá-lo(a), jamais privando-o(a) de liberdade,
alimentação ou água como forma de castigo. Não o manterei exposto às condições do tempo,
chuva, sol, frio, calor e não o repreenderei agredindo física ou moralmente. Será providenciado
atendimento veterinário sempre que preciso e manterei regular sua vacinação (anual). Serei
observador, verificando tanto as condições físicas quanto mentais do animal, como por exemplo,
se está se alimentado e fazendo suas necessidades com regularidade, se está muito quieto ou
triste, etc. Caso não tenha mais interesse em permanecer com o animal, por qualquer motivo, e
independentemente do tempo que já esteja sob minha guarda, obrigo-me a contatar o doador,
para devolução, mesmo quando já houver outra pessoa interessada em adotá-lo(a), pois esta
deverá ser avaliada, orientada e o animal acompanhado. Estou ciente e não me oponho ao
monitoramento a ser procedido e, a qualquer tempo, procedida a vistoria e havendo suspeita de
condições que não atendam aos princípios de bem-estar animal não farei oposição à devolução
do animal, resguardada a possibilidade de nova tentativa e comprovação de cessação das
irregularidades, após uma primeira advertência.
O doador e o adotante estabelecem, neste ato, o prazo de 60 dias - para o doador, e
período indeterminado - para o adotante, para adaptação ou desistência do processo de
adoção,
independente de justificativa, importando na devolução compulsória do animal.
Questionário e compromisso:

Toda a família está de acordo com a adoção?
As pessoas que prestam serviços domésticos na residência estão cientes da adoção?
As pessoas que prestam serviços domésticos na residência gostam de animais?
Durante as viagens, onde permanecerá o animal?
Onde o animal dormirá? cozinha lavanderia quarto sala livre acesso ao apto/casa
Quem será o responsável pela alimentação e cuidados gerais do animal cotidianamente?
Como pretende repreendê-lo em caso de mau comportamento? Adestramento orientação
comportamental

(cidade),de de 20_

Adotante: Doador:

Nome Nome
Endereço e Telefone Endereço e Telefone
Assinatura Assinatura

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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RG e CPF RG e CPF

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES

Autorizo a realização do(s) exame(s) no animal de nome
espécie raça sexo idade (real ou aproximada)
peiagem , outras informações que possibilitem a identificação do
animal (ex. microchip) a ser realizado pelo(a) Médico(a)
Veterinário(a) CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:

Nome

RG

CPF

Endereço completo

Telefone

E-mail

Declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos inerentes, durante ou após a
realização do(s) citado(s) exame(s), estando o referido profissional isento de
quaisquer responsabilidades decorrentes de tais riscos.

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO Ne 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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CNPJ n9 45.877.305/0001-14

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO

Autorizo a realização do(s) procedimento(s) terapêutico(s) no
animal de nome espécie raça , sexo , idade (real
ou aproximada) pelagem , outras infornnações que
possibilitem a identificação do animal (ex. microchip) a ser
realizado pelo(a) Médico(a) Veterinário(a) CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:
Nome

RG

CPF

Endereço completo

Telefone

E-mail

Declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos inerentes, durante ou após a
realização do(s) procedimento(s) terapêutico(s), estando o referido profissional isento
de quaisquer responsabilidades decorrentes de tais riscos.

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO NS 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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CNPJ n9 45.877.305/0001-14

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Autorizo a realização do procedimento cirúrgico no animal de
nome espécie raça sexo , idade (real ou
aproximada) , pelagem , outras informações que
possibilitem a identificação do animal (ex. microchip) a ser
realizado pelo(a) Médico(a) Veterinário(a) CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:
Nome

RG

CPF

Endereço completo
Telefone

E-mail

Declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos inerentes, durante ou após a
realização do procedimento cirúrgico citado, estando o referido profissional isento de
quaisquer responsabilidades decorrentes de tais riscos.

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO Ne 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433- E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coni.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLIVEPA

CNPJ ne 45.877.305/0001-14

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO
E TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO

Autorizo a realização de internação e tratamento(s) necessário(s) no

aninnal de nonne , espécie raça sexo idade (real ou
aproximada) pelagem outras informações que
possibilitem a identificação do animal (ex.

microchip) a ser realizado pelo(a) Médico(a) Veterinárlo(a)
CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:

Nome

RG

CPF

Endereço completo
Telefone

E-mail

Declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos inerentes à situação clínica
do animal, bem como do(s) tratamento(s) proposto(s), estando o referido profissional
isento de quaisquer responsabilidades decorrentes de tais riscos.
Observações Gerais (a serem fornecidas pelo proprietário/responsável):

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO Ne 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.; Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.coin.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLI VEPA

CNPJ n9 45.877.305/0001-14

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS

Autorizo a realização do(s) procedimento(s) anestésico(s) necessário(s) no
animal de nome espécie raça sexo idade (real ou

aproximada) pelagem outras informações que possibilitem a
identificação do animai (ex.

microchip) a ser realizado pelo(a) Médico(a) Veterinário(a)
CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:

Nonne

RG

CPF

Endereço completo

Telefone

E-mail

Declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos, inerentes ao(s)
procedlmento(s) proposto(s), estando o referido profissional isento de quaisquer
responsabilidades decorrentes de tais riscos.

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO N® 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11) 99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-$p.coni.br- Site: / http://www.aiiclivepa-sp.coin.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA

Declaro estar ciente dos motivos que levam à necessidade de realização da eutanásia,
reconheço que esta é a opção escolhida por mim para cessar definitivamente o
sofrimento e, portanto, autorizo a realização da eutanásia do animal de nome

, espécie , raça sexo idade (real ou aproximada).
pelagem outras informações que possibilitem a

identificação do animal (ex. microchip) a ser realizado pelo(a)
Médico(a) Vetennário(a) CRMV-

Identificação do responsável pelo animal:

Nome

RG

CPF

Endereço completo

Telefone

E-mail

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) do método que será utilizado, assim como
de que este é um processo irreversível.

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a
normalização de documentos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos
animais de companhia, com relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos
responsáveis pelos animais submetidos a procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (II) 99522-3433- E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS
ANCLIVEPA

CNPJ ns 45.877.305/0001-14

TERMO DE RETIRADA DE ANIMAL DO SERVIÇO VETERINÁRIO
SEM ALTA MÉDICA

Solicito retirar o animal de nome espécie raça , sexo idade
(real ou aproximada) pelagem outras informações que
possibilitem a identificação do animal (ex. Microchip) do serviço veterinário
acima citado.

Declaro estar ciente de que o mesmo não obteve alta médica, fui devidamente informado(a) de
que há riscos iminentes, os quais me foram esclarecidos, e assumo inteiramente a
responsabilidade por esse ato.

Identificação do responsável pelo animal:
Nome

RG

CPF

Endereço completo
Telefone

E-mail

Belo Horizonte,de de 2020

Assinatura do responsável pelo animal

De acordo com a RESOLUÇÃO N? 1071, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014, que dispõe sobre a normalização de
documenlos emitidos pelos serviços veterinários de clínica e cirurgia destinados aos animais de companhia, com
relação a declarações, atestados, autorizações e/ou solicitações dos responsáveis pelos animais submetidos a
procedimentos.

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

Contato: (11)99522-3433 - E-mail: projetos@anclivepa-sp.coin.br - Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

ANCLIVEPA

CNPJ n9 45.877.305/0001-14

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
Senhor(a) Tutor(a), favor preencher a Avaliação e depositar em um das urnas indicadas.
Você contribuirá para a constante melhoria de nossos atendimentos. Obrigado!

data; / /2020 - Ficha do Animal n° Nome do Animai_ Nome do Tutor

QUESITOS
EXCELENTE

5

BOM

4

REGULA

R

3

RUI

M

PÉSSI

MO

Indique o qrau de satisfação percebido quanto a:
1. Limpeza e condições das instalações físicas (recepção, consultórios,

banfieiros)
2. Disponibilidade, educação, respeito e presteza no atendimento da equipe
com 0 usuário

2.1. Recepção

2.2. Médicos-veterinários

2.3. Equipe de enfermagem

2.4. Funcionários da limpeza

3. Atendimento ao usuário e tempo de resposta (acesso à informação)
3.1. pessoalmente

3.2. por e-mail

3.3. pelo site da Instituição

3.4. por placas, banners e material Impresso

3.5. por vídeo institucional

4. Tempo de duração e freqüência dos atendimentos realizados pela equipe
4.1. Triagem

4.2. Consultas

5. Explicação, pelo médico, sobre a doença, tratamento que será realizado,
efeitos colaterais e riscos

6. Qualidade de atendimento do profissional de enfermagem

7. Qualidade de atendimento do profissional médico-veterinário do setor de
triagem
8. Qualidade de atendimento do profissional médico-veterinário especialista

9. Qualidade de atendimento no setor de internação

lO.Qualidade de atendimento no setor cirúrgico

11. Qualidade de atendimento no setor de ultrassonografia

12. Qualidade de atendimento no setor de radiologia

13. Existência de especialidades terapêuticas dentro do hospital

14. Os profissionais que o atenderam estavam Identificados? S[ ] N [ ]

15. Seu animal foi tratado com carinho? S[ ]N[ ] —

Total Parcial por Item

Total Final

Fonte: Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares- PNASH

End.: Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP; 03077-000 - Sáo Paulo - SP

Contato: (11)99522-3433 - E-mall: projetos@anclivepa-sp.com.br- Site: / http://www.anclivepa-sp.com.br
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DOC. 03

ASSOCIAÇÃO íNACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA

CNPJ ii" 45.877.305/0001-14

São Paulo, 22 de março de 2021

Ofício n° 25-032021 - ASCOM/SMA/PBH

Assunto: Uso de Redes Sociais - Arrecadação e Captação de Recursos e Patrocínios
Previsão Corvtratual e Não Ingerência do Ente Público

Senhor SECRETÁRIO,

Temos a honra de dirigirmo-nos à presença de Vossa Excelência, para o fim de,

cumprimentando-lhe, encaminhar justificativa referente à reativação do uso de redes sociais por esta

Instituição, peias razões a seguir expostas:

A ANCLIVEPA-SP, parceira da i. Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA/PBH,

por meio do Termo de Colaboração n° 01/2020, iniciou as atividades do Hospital Veterinário Público

no dia 08 de março de 2021. Como é de conhecimento o valor destinado de repasse público para o

custeio da operação é insuficiente [R$ 999.973,75 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e

setenta e três reais e setenta e cinco centavos) para 13 (treze) meses] como segue Previsão de Despesas

apresentada no Plano de Trabalho em vigência, infra transcrito (tabela 1) *.

Da Previsibitidacie do Uso de MídiasSociais para a Consecu^ do Objeto da Parceria

O Edita! de Chamamento Público previu a possibilidade de suplementação do valor de

custeio da operação, na modalidade de contrapartida, a ser ofertado pela Instituição. E isto foi feito

quando da propositura de Plano de Trabalho. Dentre as formas elencadas visando subsidiar referida

suplementação, enumerou-se a captação de recursos, os patrocínios e as doações, como fontes

secundárias ao repasse público, o que fora aceito pela Municipalidade, na oportunidade de seleção das

propostas, ratificado em Termo de Colaboração, tendo como anexo o Plano de Trabalho Consolidado.

Consta do item IO da proposta desta Organização da Sociedade Civil:

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - Sâo Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11) 98437 5555 -projefos(g ancIivepa-sp.cotn.br - www.anclivepa-sp.cam.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L IV E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

IO. cmrwmRTiDA da msAntZAÇÂo da ^bmdecml

AANCUVEPA-SP complementará mensalmente a estrutura de atendimento clínico e de

apoio técnico e operacional, com a contratação de empresa especializada em

fornecimento e gestão de mão de obra capacitada, desta forma, garantindo a piena

execução do objeto desta proposta. Visando umagestão de custos e otimização das

despesas do hospital, a ANCUVEPA SP realiza a gestão de compras e insumos da

forma centralizada, obtendo sinergia no processo e redução de preço nas aquisições.

Além da redução de custonas compras, ampliará sua atuação no município, atravésde

cursas, pvcerim 0 «vmtutípiárocMo.

A Direção da ANCLIVEPÂ-SP não concorda com a desativação das redes sociais e a

ingerência sobre as publicações e atos privados da Instituição e, ainda, reafirma a imprescindibiíidade

de mantê-las para obter patrocínio e outras formas de angariar recursos, conforme previsão e

autorização contratual, algo com que se conta obter desde a elaboração do Plano de Trabalho. Isto

porque, realizando a gestão de hospitais veterinários públicos desde 2012, a ANCLlVEPA-SP tem

ciência da complexidade desta tarefa bem como do elevado custo para assegurar o bom funcionamento

da operação, a excelência dos atendimentos e cumprimento de metas.

Neste diapasão, as ações nas redes sociais assumem papel vital para a arrecadação de

recursos, tendo em vista a grande visibilidade e o fácil acesso e penetração para divulgações dos

serviços ofertados. Reúnem a produção de conteúdo e a solicitação e recepção {feedback) ào%
colaboradores e apoiadores, de inúmeras formas e em tempo real. É por meio das redes sociais que

serão transmitidas, outrossim, as informações de funcionamento, promoção de saúde animal,

salvaguarda da saúde única, conscientização sobre preceitos de tutela responsável, coibição ao

abandono, prevenção aos maus-tratos, manejo, vacinação, controle endo e ecto parasitários, controle

reprodutivo por meio de esterilização cirúrgica, entre tantas mais, em atuação parceira e coesa com a

Municipalidade. A vantagem das redes sociais no tocante à agilidade na interação com a população

assume papel de fundamental importância. Aestratégia em comunicação, a rapidez e ampla penetração

de massa, em todas as faixas sociais e etárias possibilita, ademais, captar recursos e patrocínio por

meio de campanhas que mobilizem a população em geral. Todo este esforço e o quefor arrecado será,
conforme previsão contratual, integralmente revertidos parao Hospital, paraa operação. Neste sentido,

segue:

6.1.3.

b) GestSode AbmdSman^ mMommçb» x> üsuirto

A comunicação com os usuários da unidade Veterinária utilizará as seguintes

interfaces e canais de comunicação:

Rua Ulisses Cruií, 285 - CEP; 03077-000 - São Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11) 9843? 5555 - projctos@ancüvcpa-sp.com.br - ww.anclivcpa-sp.com.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA

CNPJ n" 45.877.305/0001-14
4* Nyweees iuàamt-

art. 5° da Constituição Federal. Sabo Pa^ (2013) ^destaca, com base em Mêuioel Gonçalves Ferreira

Filho, que os direitos à vida e ao respeito à sua personalidade jurídica asseguram o direito à livre

constituição e funcionamento desses entes privados, independe da vontade do Poder Executivo. Os
ajustes de parceria que celebram com o Poder Público não têm força para alterar a sua natureza

jurídica e submeter a sua gestão ao controle do Poder Executivo e aos órgãos de controle externo.

Esse entendimento jurisprudencial e doutrinário emana do próprio texto de lei:

LEI FEDBWU. N" 13.019/2014

CAPÍTULO III

DA FOFMAUZAÇÃO E DA BffiCUÇÃO

Seçãol

Dispo5Í;5«s Preliminares

Ari. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de

colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso,

que terá como cláusulas essenciais;

XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade dvil pelo

gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que

diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoa!;

XX - a responsabilidade exclusivada organização da sociedade civilpeto pagamento

dos encargos trabaihistas, previdenciãrios, fiscais e comerciais relacionados à

execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, nio

implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a

inadimplênciada organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento,

os ônus incidentessobre o objeto da parceriaou os darvos decorrentes de restrição

à sua execução.

Tanto no que se refere à execução do Plano de Trabalho (gestão administrativo-

operacional) quanto no tocante ao controle da aplicação de recursos públicos transferidos (gestão

financeira), a interpretação conjugada dos incisos XVIII e XIX do art. 5® e do parágrafo único do art.

70 da Constituição Federal leva ao entendimento de que a entidade civil sem fins lucrativos que

celebrar termo de colaboração ou de fomento com o Poder Público deve, sim, prestar contas, visto

que utiliza dinheiro e, eventualmente, bens e valores públicos, na consecução dos objetivos da

parceria. No entanto, essa prestação de contas deve recair sobre os resultados da parceria, ajustados

no respectivo termo de colaboração ou fomento e não sobre sua gestão, em respeito à vedação

constitucional. Não se deve imiscuir nos processos internos das entidades privadas. Assim,

inadmissível a interferência do Poder Público no funcion^ento dessas entidades, salvo mediante

decisão judicial transitada em julgado.

' PAES, JoséEduardo Sabo.Fundações. Associações e Entidades de Interesse Social. Aspectos juridicos. administrativos, contábeis,
trabalhistas e tributários. 8* Edição. Editora Forense, 2013.

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

(11)3031 0067/ (11) 98437 5555 - projetosrSíanclivepa-sp.com.br ~ www.anclivcpa-sp.com.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DECLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

Tabela 1 {') - Previsão de Despesas - Plano de Trabalho
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Isto posto, dada a explanação supra, adverte-se que foram restauradas as redes sociais

(Instaqram. Facebook) e demais veículos: WhatsApp. Site. Correio eletrônico fe-mail) PRÓPRIOS, que

serão utilizadas para veicular informações e promover conscientização, publicar campanhas de

arrecadação para supiementação aos recursos de custeio do Hospital Público Veterinário, podendo
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haver o comprometimento de subsunção à apreciação da Assessoria de Comunicação da 1. Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e dd. Prefeitura do Município de Belo Horizonte para publicações, todavia

alerta-se que a publicação ou confecção de materiais/ou diagramação não estarão adstritas à

aprovação do Ente Público ou ao aguardo de devolutiva. Para essa finalidade, faculta-se e sugere a

criação de um Grupo de Trabalho - GT com participantes da ANCLIVEPA-SP e SMMA/PBH para agilizar

a comunicação entre as partes tendo em vista a rapidez na interação da população néis redes sociais e

a agilidade das respostas, sem olvidar o fato de que postagens têm "motes" momentâneos, fluídos, a

depender de um episódio ou notícia, que exigem pronta publicação, a perder o sentido em caso de

demora.

Feito isso, esta Instituição coloca-se à disposição.

Renovando protestos de consideração,

Atenciosamente.

Daniel fiérreira Jarrouge
Associação Nadonai de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo -

ANCUVe»A/SP

Excelentíssimo Senhor

Doutor MÁRIO WERNECK

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente

da Prefeitura de Beio Horizonte
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DOC. 04

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA

cnpj n" 45.877.305/0001-14

São Paulo, 24 de março de 2021

Ofício n" 26 - 032021 - ANCLrVEPA-SP/SMA/PBH

Assunto: Revisão do Plano de Trabalho e Aporte Financeiro à Operação

Demanda Real Operacional

Ref.: Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte

Senhor SECRETARIO,

Temos a honra de dirigimio-nos à presença de Vossa Excelência, para o fim de, cumprimentando-lhe.

encaminharsolicitaçãode revisãodo Plano deTrabalho, em tríplicefundamento: 1.redimensionamento de serviços,2. adequação

de equipetécnico-operacional c 3. aporte financeiro, petas razões a seguir expostas:

A ANCLIVEPA-SP,parceirada i. SecretariaMunicipalde Meio Ambiente - SMMAPBH, por iiieio do Termo

de Colaboração n" 001/2020, para a gestão e operacionalização do Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte, iniciouas

atividades no dia 08 de março de 2021.

Balizado pela Lei MROSC, Lei Federal n" 13.019/2014, que regula as parcerias na modalidade de mútua

cooperação entre o ente público e entidades sem fins lucrativos (frise-se), o Edital de Chamamento Público, cuja feitura embora

tenha sido instrumentalizada, comoainda o é, pela máquina estatal municipal, originou-se de emenda parlamentar impositiva,

prevista como únicoinvestimento público a financiar o projeta(ou parte desse), que, ousadopara referidamonta, não se perfazia

e perfaz suficiente a financiá-lo ou sustentá-lo. Cediçoda carência de aporte monetário para viabilizar o pagamento da prestação

de serviços, folha de pagamento, insumos hospitalares, equipamentos, custos operacionais, de manutenção c consumo, dentre

tantos, referido documento editaücio trazia a possibilidade dç complementariedade financeira por meio de contrapartida cm bens

e serviços, legalmente prevista. Sobreesse aspecto pretende-sedelongar maiores ponderações mais adiante.
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Do Plano de Trabalho Original e Dos Quantitativos de Serviços Prestados no 1*mês de Operação

[Ditnensionaniento de Serviçose Equipe e demaisCustos Operacionais]

A implantação da operação e o íiiicio das atividades do Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte

coincidiram com a decretação da Fase Vermelha do contínuo cenário de Pandemia do Virus Sars-CoV-2, que. além da crise

sanitária e mortandade em índices alamiantes e crescentes, trouxe a desolação social,o desemprego e desaceleração da economia,

com comprometimentos nunca dantes experimentados, A capital mineira sofre com esses reflexos.

A aglomeração na Unidadeprecisa ser contida, mas com a demanda reprimida de décadas sem a oferta de um

seiviço de atendimento médico-veterinário capaz de acudir a população e seus animais, somada a falta absoluta de recursos para

custear os tratamentos de cães e gatos, provocou um aumento vertiginoso na procura pelo equipamento público, que oferta

assistência imediata para casos de urgências e emergências, cirurgiasde alta complexidade, dentre as cirurgias de tecidos moles

e ortopédicas, exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, além de internação e cirurgias eletivas de esterilização, era

complementariedade aos programas do Município.

O atendimento previsto inicialmente, de 30 senhas para casos novos e retomos, que ocorreriam das 8h00 às

14h00, reservado o período da tarde (das 14h às 20h) para cirurgias, transformou-se em demanda aberta de atendimento às

urgências e emergências, em período integral (8h00 às 20h00).O intuito de limitar o acesso da população à Unidade, restringindo

para assistência à quadros agudizados e em risco iminente de morte não surtiu o efeito esperado, fazendo com que, a todo

momento, durante o períodode operaçãodo Hospital, a procura paracasoscríticos se tomasse uma constante. Em efeito cascata,

os custos se elevaram, pois casos desta natureza importam em investimento maior, como uso de oxigênio, insumos,

medicamentos, e exames e cirurgiasemergenctaisse avolumassem.Atendimentose cirurgias estão sendo demandadas no período

matutinoe vespertino,sem possibilidade de remanejamento. Da mesmasorte,a sobrecarga paraos profissionaisdo "front" exigiu

empenho redobrado e complementaçào de equipe. Ao invés dos trinta postos de trabalho, estão à serviço da população belo

horizotitina, quase 40 (quarenta) entre equipe veterinária e de apoio, sendo ainda insuficiente.

São tríadas quase 200 (duzentos) animais/dia e atendidos integralmente, cm suas necessidades clínicas, 50

(cinqüenta) animais/dia, o que corresponde ao aumento de 66% na demanda da operação. As cirurgias, como se denota do

Relatório do Sistema de Gerenciamento de Prontuário Eletrônico - VETUS, infra transcrito (quadro 1), oneram em 300% a

capacidade do centro cirúrgico, sobrecarregando recurso humano é material
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A experiênciaadquirida nesta quase década de operaçãode hospitais públicos veterinários no país, em uma

diversidade de municípios, faz denotar que, sem outro serviço queseçquipare emgratuidade e pluralidade de seA'iços ofertados,

as demandas se mantenham neste patamar, senão maior.

Este ônus não pode ser suportado unilateralmente, pelo parceiro do terceiro setor, que, em fimçào do

compromisso assumido, não somentecom a Municipalidade, mascom a sociedade e com os animais, enxergaa inviabilidade de

barrar o acesso de pacientes vitimados e em estados gravíssimos.

Em momentode crise econômica e escassezde empregoou ocupaçãode trabalho, o atendimentodo Hospital

Público Veterinário dc Belo Horizonte tem prestado inestimável socorro às pessoas que não teriamoutra forma de acudir seus

animais e aliviar a angústia que lhes assola.

Tem-se,pois,mostrado umser\'iço deextremautilidade pública, a debelaras mazelas c carências da população.

A gravidade dos casosatendidos na Unidadedemonstram, outrossim, o pouco acesso dos municipesàs ações

de um programa de manejo das populações de cães e gatos, como política pública de saúde única (saúde ambiental, humana e

animal), que se desdobra em: 1. Registro e Identificação (quantificação do número de animais no município, a viabilizar a

implementação de ações de vigilância epidemiológica e bem-estar animal); 2. Medicina preventiva e protilática; 3. Controle

Reprodutivo, por meio de programa em massa e pennanente de oferta de esterilizações cirúrgicas; 4. Controle da Criação e

Comércio; 5. Ações de educação e conscientização para tutela responsável (coibição ao abandono, aos maus-tratos, á

desassistcncia); 6, Adoção, como únicadestinação ética. Doenças de caráter zoonóticoe notificaçãocompulsóriasão endêmicas

e rccidivas. E toda essa deficiência desagua na procura pelo Hospital.

Por esse motivo, é inquestionável que, por longo e longos anos, a demanda da Unidade será alta e crescente.

A reversão, portanto, nâo é tarefa simples, prática. Se forçada, será impopular e o passivo será tão maior e danoso do que se

sequer hou%'esse existido.

Não fosse o bastante, a arrecadação para captação dc recursos suplementares, como doações e patrocinios

enfrenta todas as dificuldades acarretadas pelo avanço e descontrole do COVID e crise econômica. Além da impossibilidade de

viabilizar a implantação de cursos, donde se poderia prever maior fluxo dc caixa.

É preciso, pois, readequar o Plano de Trabalho original, e desafogar o sistema, colapsado. Como está, o

retrocesso é desastroso e impraticável.

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11)98437 5555- projctos(giancHvepa-sp,com.br - www.anclivepa-sp.com.br



aííawffiiSAiía?
NMÍ«*al ^ Omkas

V«ci«ria»NuK4e Hf»mm naumi

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA

CNPJ 11° 45.877.305/0001-14

Quadro l - Relatório do Sistema de Gerenciamento de Prontuário Eletrônico - VETUS - Março 2021
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DaPropostade Revisão do Repasse de Recursos antePrevisão de Despesa Real

O custo operacional do Hospital Público Veterinário já coinpona o investimento de RS 230.787.02.

Consoante se depreende da Tabela 1. a operação estádemandando umnúmero superior de e<]uipe técnica e de

apoio. Necessitando uma suplementação de repasse público dc RS 49.521,06 para RS 89.318,37, conforme custo operacional

atual, levando cm conta que há duas equipes em atuação neste momento: a equipe de implantação de São Paulo, detentora dc
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maior expenise cora a velocidade da "esteira" e a equipe já contratada em Belo Horizonte. Com a saída da equipe de implantação,

o serviço pode sofrer impacto e é preciso substituir os postos imediammente.

O aporte inaugural de insumos hospitalares representou RS 102.183,00 e a 1"reposição já fora necessária, antes

mesmo do fim do mês, prevendo-se um custo mensal no montante de RS 38.279,20.

Os custos com prestação de serviços sofreu um acréscimo de RS 17.000,00 para RS 22.270,00, sendo que

de.stes apenas RS 9.000,00 eram previstos para custeio do Município,

Os materiais de consuma e administrativo elevaram-se de 2.800,00 para RS 6.014,40, como previsão mensal,

sem mencionar o cômputo do aporte inicial de RS 14.105,00.

É possível visualizar na planilha, enumerada como Tabela 2,que segue, que o investimento cm contrapartida

realizado pela OSC ultrapassou aquele com o qualse comprometeu, excedendo-se tantopara a implantação da operação (de RS

450,000,00 para RS 492.137,87), quanto no custeio mensal.

Com estes números, a operação, suportada unilateralmente pela ANCLIVEPA-SP, revela-se inviável.

Tabela I. Custo Operacional pela Natureza das Despesas

{Base de Cálculo - Plano de Trabalho Consolidado; Quadro 10.2 - Previsão de Despesas)
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Tabela 2. Contrapartida em Implantação

CONTHAPARTfOAOA OSC

OBRAS }5S175.<»0,0C

eQUSPAMFNTOS MEOiCOS . - RS J 12.483,60

MOBIUARIO . - «Sl9.545.98

MICROCOMPOTARESÍIOUN.)- RS 23.700,00

DEMAISEQUJPAMENTOS(freezer, ares cond.,, TV, RS 22.032,25

gelxdmm. microondas, bebedotrrc», etc)

RX/DIGITAUZADOW CPropríedadedi AncKvepa)
APARELHO D£ ULTUASOfí iProptíeúsáe áa Andhrepal RS33.SmOO

RS49Z137.8?

Tabela 3. Custo Total Operacional Mensal Estimado

, Cutto .Meitiá) E<|ui(je t rcntco-Oj^racional FmiaçiadíServiços | Th Iai da Oprraçio cm 14.0341 v

1 RS 164 tSi,97 RS 58.605,03 RS S.00Ü,00
1

RS 230.787.02

Do Recurso Advindo de Emenda impositiva Parlamentar

O Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte recebeu dotação orçamentária advindo de uma emenda

parlamentar, que possibilitou viabilizaro custeio mensalde parcela dos serviços pretendidos. Sendo necessária a suplementação

por contrapartida da ANCLIVEPA-SP. quando da propositura de Plano de Trabalho.

Nova Emenda Parlamentar fora destinada à Municipalidade, segundo informações do Legislativo Estadual, e

já disponibilizada, precisaria ser realocada para a rubrica orçamentária destinada ao custeio c manutenção da operação. No

montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), esta Emenda cobriria os valores necessários a operacionaJização, inclusive,

desobrigando a OSCparceria, entidade semfins lucrativos, dc partesignificativa de contrapartida, que tem exigido investimento

financeiro parapagamentos de equipe, pagamento de despesas e aquisição de insumos hospitalares.

Ainda, é possível considerar a total viabilidade de adequação, com recursos do orçamento municipal para

custeio do valor residual do acréscimoocasionadopelaelevada procura de tutores/munícipes,sem que o ônus recaia sobre parceira

do Terceiro Setor, como tal vemocorrendo, umavezquesendo umequipamento público,de responsabilidade da Municipalidade,

deste nào solidariza os benefícios inequívocos para sua população c imagem positiva da própria Administração Pública,

independente e ainda que haja destinaçào externade recursos provenientes do outro esferadc poder.

O Cronograma de Desembolso, consoante Tabelas 4 e 5, comportaria revisão, migrando para repasse mensal,

pelo período equivaleme ao ano calendário de 2021, portanio, para os 9 (nove) meses restantes, no montante de RS 222.219,30

(duzentos e vinte e dois mil. duzentos c dezenove reais e trinta centavos), como resultante da soma dos repasses [(1° repasse já
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destinado) e os seqüenciais programados (2' e 3^ parcelas)) c a inclusão dovalorcorrespondente à emendaparlamentar imposiliva,

já destinada ao Tesouro Municipal, dc RS 1.000,000,00 (um milhãode reais), ou aportedo próprio orçamento do Município.

Considerandoque o custo operacional tem estimativa mensal total dc RS 230.787,02 (duzentos e trinta mil,

setecentos c oitenta e sete reais e dois centavos), resultante da soma do custo real com recurso humano e recurso material,

conforme Tabela 3 supra transcrita, restaria ainda uma contrapartida necessária a ser provisionada pela OSC, na importância de

RS 8.567,72, peta qual se compromete a manter.

Vale ressaltar que a amortização da elevação do custo operacional e desobrigação das contrapartidas previstas

e futuras (RS 58.605,05 + RS 8.000,00) a seremofertadas poresta Instituição, - que não percebequalquer montanteadvindoda

atividade, já que prestadaem caráter não oneroso à população -, tem o condão de sanaro custeiomensal vindouro, mantidos os

investimentos já arcados como contrapartida já ofertada e colocadaà disposição da operação, e que será objeto de prestaçãode

contas, nos moldes fiscais e legais exigidos. Todavia, ainda assim, incidirá nova base de cálculo para permanência de valor

residual de RS 8.567,72, a titulo de contrapartida.

Tabela 4. Cronograma de Desembolso Vigente

P Parcela 2° Parcela 3" Parcela

RS 499.986,88 RS 249.993,44 RS 249.993,43

TOTAL R$999.,973,75

Emenda Parlamentar Iráposltiva = RS 1.000.000,00

Tabela 5. Cronograma de Desembolso Proposto

ANO CALENDÁRIO 2021

ABRIL ,\I.AIO JUNHO JÜI-HO .AGOSTO SETE.MBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZE.MBRO

RS 222.2) 9.30 R$ 222.219.30 RS 222.219.30 RS 222.219JO RS 222.219.30 RS 222.219.30 RS 222,2 IWO RS 222,219,30 RS 222.219.30

TÒtÂL RS 1.9W.«Í73,75

—
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Da Contrapartida em Bens e Serviços c da Contrapartida Financeira

Sim,o Editalde Chamamento Público previua possibilidade de suplementaçâo dovalor de custeioda operação,

na modalidade de contrapartida, a ser ofertado pela Instituição. E isto foi feito quando da propasitiira de Plano de Trabalho e

ratificado em Termo de Colaboração.

Em adstrita análise ao Guia de Orientações para Gestoras e Gestores Públicos e para Organizações da

Sociedade Civil da Associação Brasileira de ONGs - ABONG (líttpã://ww\v,abong.ortr.hr/final/do\vnload"Guia-MROSC-

Gestores.pdf). a Lei 13.019/2014 "c uma lei nacional que se aplica às relações de parceriacom OSCs celebradas pela União,

estados, Distrito Federale municípios, alémde entes daadministração indireta, comoas autarquias, fundações públicas, empresas

públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicas".

Referida legislação, que preencheu importante lacuna normativa, sendo inovadora e inclusiva ao cenário

contemporâneo das relações entre o terceiro setor e o poder público, trouxe inéditas transformações para a lógica destas parcerias,

há muito sedimentadas. A Lei Federal prevê a elaboração delegislações locais (de estados e especialmente dos municípios) sobre

a matéria, e baliza o conteúdo dos editais formulados sob sua égide. Talvez o mais importante pilar de sustentação seja a

imprescindibilidade do Poder Público olhar para a implementação do MROSC sob a ótica da participação social, uma vez que a

regulamentação não adveio pará criar barreiras, mas sim visando "possibilitar que a administração efetive políticas públicas que

promovam mudaiiças substanciais à realidade desuapopulação através deparcerias finnadas de modo democrático, transparente

e eíicaz".

Para quea possibilidade deampla participação dasOSCs naapresentação depropostas deparcerias de interesse

da adminishução seja assegurada, a lei proíbe expressamente aexigência de títulos ecertificados como requisitos para celebração

de parcerias, e também a inclusão, em editais, de critérios que possam frastrá-la, como por exemplo a exigência de contrapartida

financeira, também vedada expressamente. "Nessa diretri?:, a lei estabelece requisitos razoáveis para a participação das OSCs nos

editais, exigindo prévia experiência de atuação naárea da parceria, tempo mínimo deexistência ecapacidade técnica eoperacional

para desenvolver as atividades." Logo, "a lei busca universalizar o tratamento dado às parcerias entre Administração Pública c

organizações da sociedade civil, e é categórica ao vedar a inclusão, emeditais, decritérios que frustrem o seucaráter de ampla

participação dasOSCs naapresentação depropostas deparcerias deinteresse da Administração Pública emseus artigos 23e 24".

A contrapartida, bastante sedimentada nas parcerias púbtieo-privadas (PPPs), consoante inteligência da Lei

11.079/2004, assumem caráterbastante peculiar e, portanto, sua aplicabilidade ou exigibilidade requermuitaparcimônia, porque,

na Lei MROSC sua finalidade é diametralmente oposta àquela modalidade de pactuação de parceria.
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As parcerias público-privadas são contratos que estabelecem vínculo obrigacional entre a Administração

Píiblica e a iniciativa privada visando à implementação ougestão, total ouparcial, de obras, serviços ouatividades de interesse

público, em que o parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, investimento c exploração do scrviçoi

observando, além dos princípios administrativos gerais, osprincípios específicos desse tipo deparceria.

A contrapartida, no entanto, aqui íPPPs). é inversa, e è, fltianceira. O ente privado é remunerado çow

contrapartida estatal pela prestação doserviço público, que possibilita amonizar. parccladaniienle, ao longo da vigência daFPP.

os itivesiimcntos de implantação, ampliação ou conserv-ação, integralraaite suportados pelo parcciru privado, levando-sc ero

consideração o fluxo de desembolso e o custo do dinheiro no tempo. De modo que, quando o contrato chegue a termo, tenha

recuperado iodo o investimenlo feito.

Emrazão dessa contrapartida fínancetni porpartedo entepúblico, a iniciativa privada se vê âtraida a investir

neste modelo de contratação, que - eminenieniente voltado para grandes obras c operações - exige igiulmcntc giganiescos

investimentos pelasempresas vencedoras das licitações.

Noentaitlt). o que sedenota pais afora, é que. atémesmtt neste contratos, há inadimplência e ou desequilíbrio

üconómico-fmancciro, redundando cm obstáculos a serem enfrentados pelas empresas.

A incoíuraidade dessa eqtiação, tal como equilibrada no monsenio dít celcbníçílo do contrato, é

conslitucionalmcnte garaníidíi pelo disposto no art. 37. XXI, como tarnbcm pelo inciso XXXVL doari. 5". ambos daConstituição

da República, que garante a proteção ao ato jurídico perfeito. A par de sita ntkconstitucional, o direito do parceiro privado

contratado à manutenção do equilíbrio dessa relação entre encargos c contrapartidas estã albergado na Lei de Liciuções c

Coturatos Administrativos (Lei n",8.666,«33) e íambcm na Lei Gera! deCoíiccs.sõcs (Lei if 8987/95).

No casodã LeiMROSC. a incotumidade dessaequação também encontra assento na norma constitucíonaL e.

com muiío mais propriedade, naprópria natureza jurídicadasinstituições dedireito privado que, SEM FLNS LLiCRATlVOS. não

encontram qualquer possibilidade dearcar com ônus dequalquer monta, Ponanto, qualquer desequilíbrio darelação merece olhar

compassivo, c importa em lesão grave e injusta. Os institutí)s são distinios, «"«ss a necessidade de reequilíbrio financeiro e

Iraiamento equâuimc sOo dc rigor c pódcm afetar da sQbremaaeira não somente a su-sicntabilidadc da prestação de serviço

conveticionada como a própria existênciada Instituição,
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Não por isso, a Lei 13.019'2014 veda. cxprcssanjcntc, a contrapartida fmanccira. Há linha icnuc c nccessiííia

cauicla em nãoconfundircontrspaitida cni bc)>s e sen*Íços, ccoiitmiifanscnte tiicnsurávei!», çoin necessidade de apoilc iiuancciro

pcia entidade, o que tem sido feitono càsóem tela.« qite tem sé traduzido em vardadeiracontrapartida financeira,

Em análise aos decretos reguiamentadores já editados, à partir da Lei Federai, emanados por alguns Estados e

Municípios, a ABONOobservou, no quesitocontrapartida, que apenas dois Decretos(da Uniãoe da Bahia) limitama exigência

decontrapanidaembens eserviços a parcerias acima dedeterminado valor,oqueé considerado umainteressante forma de limitar

a exigência de contrapartida apenas a parcerias de maiorvalor. Na mesma linha, os decretos do estadodo Paranáe do município

dc São Paulo estabelecem que a exigênciade contrapartida deve ser necessáriae justificada pela Administração Pública, deixando

claro se tratar dc medida excepcional, cuja exigência deve ser justificada.

A vedação à exigência de contrapartidafinanceira encontra esteio na incompatibilidade de garantia da ampla

participação das OSCsnoseditais quea leibusca promover. O texto da Associação dasONGs frisa que, casoo órgão entenda ser

necessário, em situações excepcionais, poderá solicitar contrapartida somente embens e serviços e que não é por serem os bens

e serviços economicamente mensuráveis queo administrador público podeexigiro depósito do valor correspondente, donde se

depreende que também se revela incompatível o pagamento, o dispêndio de valores paracusteio dos sennços, como se pudesse

equiparar-se a Entidade ao poderio ou fôlego econômico do enteestatal.

Assim, exigir quea ANCLÍVEP.\-SP custeieos atendimentos que superam66%do previsto para consultasde

clínica médica, 300% de cirurgias, - como se experimenta desde a inauguração, em demanda aberta e crescente, de casos de

urgências e emergências, e que tendem a se manter em iguaf patamar de crescimento, ao longo da parceria, já que, além de

demanda reprimida, seperfaz o único meio deacesso gratuito para atendimento decães egatos defoda Belo Horizonte -, significa

o rompimento das regras icgulamcntarcs da parceria dc nsútua coopcravão. causando danos impactíuitcs na pròprifi prestação do

.serviço público. Onerar o ente privado e eximi-lo da inegável neces,sjdade de revisão financeira do plano dé tratellio:.

redimensionamento dos serviços e complementaçio de postos de trabalho (equipe têenico-opéracionâl) pode m duas

conseqüências: suprimirscnaços, reduzindo a operaçào. rcsvakuido na insatisfação popular, ou subtraira.parcelajâ rcpa.ssada e

equivalente à metade da operação, a fim decustear os investimentos já efetuados, a tiwlo de amortização, vezqueo entepúblico

iiílo se habilitou a tazer o aporic necessário por recursos próprios, até o presentemomento.

O não reequillbrioda equaçãoeconõmico-financeira iniciai quando devido, colocando em risco a continujdaíle

do próprio contrato, gera insegurança jurídica e quebra daconfiança e da legitima e^cpectativa no parcerro privado.
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Pelocxpüsió, Cííso n3o Sc vislumbre possível a revisão do Piano de Triiballio e conscquciiie aporte financeiro

para rcadequá-lo à realidade, acatada a.solicÍHivSo que cmi se propõe, com fundíimento noart.57da Lei Federal if 13.019/2014,

plenamente juslitkada. a ANCLíVEPA-SP já vislumbra a possibilidade de invocar o Cláusula 13.1 e Clamula 12.2.4 do Termo

de ColabotíiçãíJ n" 001/2020. que prevê à rescisão contratual, respeitada a carSucia. temporal de prévio aviso prevista com

amcccdcncia mínima de 60 (sessenta) dias.

Renovando protestos de consideração.

Atenciosamente,

•1 ^
i

Daniel Herreira Jarrouge

Associação .Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo - AMCLIVEPA,'SP

Excelentíssimo Senhor

Doutor MÁRIO WERNECK

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente

da Prefeitura de Belo Horizonte
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30^4/2021 Gmaíl - Inexequibiüdade Operacional - alteração dó plano de trabalho

DOC. 05

Gmail Sérgio Rocha <adm.hospvet@gmail.com>

Inexeqüíbilidade Operacional - alteração do plano de trabalho
1 mensagem

Viviane Benini Cabral <institucional.hospvet@gmaii.coni> 15 de abril de 2021 14:57
Para: Guilherme Lana Pimenta <guilh8rmel.pímenta@pbh.gov.br>, Leonardo Macie! Andrade
<leonardo.m.andrade@pbh.gov.br>, Leovegiido Soares ESouza <íeo.souza@pbh.gov.br>, Mario De Lacerda Werneck
Neto <mario.werneck@pbh.gov.br>, walbert.antunes@almg.gov,br
Cco; conselhotiospvet@googlegroups.com

Prezado Guilherme,

Em atendimento à solicitação deste r. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, notocante à
inexequibilidade operacional a partir do próximo dia 30de abril do corrente ano, e a concorrente solicitação, como
alternativa à elidir referida hipótese, de revisão deplano de trabalho, para alterar os valores de repasse destinados
a esta Institu^âo gestora, e desonerar a obrigatoriedade de contrapartida mensal, encaminha-se peticionamento,
instruído devidamente com as planilhas de custos vencidos e vindouros e de execução dos serviços.

Cordialmenté,

l/,*.a -í - ^ . HOSPiTAl FÜBUCOViviane Benini CabraL ugTmwàMiú
auridico Institucional em Contratos e Políticas Públicas
6C0 - Gestão de Contratos e Operações
ANCLIVÊPA-SP

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "conselhohospvef dos Grupos do Googíe.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-rnails dele, envie um e-mail para
conse!hohospvât+unsubscribe@googlegroups.com.

*0 -SMMA.BH.ANCUVEPASP .Sars^ov-2 -alteração de plano de trabalho.pdf3202K

https://mail.google.com/maii/u/0?ik=928094S3bd&vi8W=pt&search=aíl&penmthrd=thread-f%3Al697130172241419627%7Cmsg-f%3A169713017... 1/1
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S5o Paulo, 15 dc abril de 2021

Ofício rf 15-042021 - ANCLIVEPA-SP/SMMA/PBH

Assunto;

Ref.;

Alteração do Plano deTrabalho - Inleligência do art. 57da Lei Federal n" 13.019/2014
é àrt. 43 do Decreto Federal n" 8.726/16

Pandemia Sars-CoV-2 (Reiterando Of. n" 26-032021 - ANCLIVEPA - SMMA - PBH)

Encciramento daSustentabilidade Financeiro Operacional daInstituição em30.04.2021

Senhor SECRETÁRIO.

Temos a honra de dirigírmo-nos à presença <te Vossa Excelcncia, para o fim dè,

cumprimentando-Ihe, reiterar as considerações feitas por oportunidade do Ofício 26-032021 - ANCLIVEPA -

SMMA - PBII, prestar esclarecimentos detalhados sobre as preocupações financeiras que assolam a

operacionalização da unidade médico-veterinária hospitalar de Belo Horizonte, pelas razões aseguir e.xpostas:

A ANCLIVEPA-SP foi fundada eitt 1975, e hâ muito atua com notória expeti.te no

desenvolvimento de tríplice atribuição: l. Associativa, representando as prerrogativas da classe veterinária amais

de 1.500 associados; 2. Educativa, detentora de mais de 30 (trinta) cursos de pós-graduação e Faculdade de

Medicina Veterinária; 3. De Gestão em Saúde e Implementação de Politicas Públicas em Saúde Ünica,

operacionalizando 10 (dez) unidades públicas de atendimento médico-%eterinário em todo país, inchiiado o

Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte.

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP; 03077-000 - São Paulo - SP
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Aparelhando os «equipamentos públicosdé gestão privada com soluções técnolôgiéas ávançadás

que asseguram acesso irresirito aos usuários e gestão pública; implementando processos administrativos

operacionais que garantem rastreabilidade c transparência incóluracs; respeitando políticas dc governança e

contando com equipe multidisciplinar dcmonitoramento emcontratos e operações, além de dotar todas as plantas

cominsumos, materiais e fármacos emquantidade e qualidade imprescindíveis à prestação dosserv içosavençados

com as Mvmicipalidades, visando disponibilizar atendimento dc ponta e cm obediência aos preceitas de bem-estar

animal aos cães e gatos vitimados e assistidos por equipe médico-veterinária altamente qualificada, - com traquejo

operacional em demanda de intensa rotatividade e diversidade de notificações clínicas -, auxiliares veterinários e

profissionais de apoio das mais diversas funções operacionais, distribuídos nos Setores de Triagem e Clínica

Médica, Especialidades, Centro Cinôxgico e Seção de Terapia Intensiva {Internação), esta Instituição, de

sobrepujança nacional reconhecida, com vista a adotar políticas públicas em saúde única assertivas, prima pela

manutenção de sua posição de irreftitável comprometimento comas atividades a que se propôs.

Ainda que em setores distintos, entidades do Terceiro Setor e Administração Pública se

equiparam quando em parcerias de raútua cooperação, das mais divereas modalidades de instrumentos legais

balizadores. Scunem, pois, para o fim deprestar serviços à população. Demaior exposição, atividades delegadas

pelo Poder Publico, de relevância constitucional, como a prevenção em saúde, repercutem alterando a dinâmica

socioeconômica ambiental e evidenciam ograu demaioroumenor comprometimento doente estatal com políticas

públicas já estamentais e irrenunciáveis.

Com a advento da Epidemia Mundial peloSars-CoV-2 tuna sériede readequaçôcs se fizeram

necessárias, e metrópoles de indiscutível poder organizacional, como Belo Horixontc, adotaram medidas dc

arrefecimento dos serviços, sem todavia, comprometer elos frágeis de gestão compartilhada ou desaSsistir a

população. Elogiável e com evidente impedimento (to adoção dequalquer conduta contrária a essa, em comum

acordo, ANCLIVEPA-SP e Prefeitura de Belo Horizonte, optaram peloatendimento restritivo aos casosdc risco

iminente de vidadc animais (cãese gatos} vitimados e emestado de urgência ou emergêítcia clinicas.

Ocorre que tal medida em nada difere do comumente experimentado em qualquer serviço

hospitalar de saúde, humano ou animal. Casos críticos demandam maior operacional humano, equipamentos e

insumos. Emergências clinicas implicam maior investimento do que atendimentos elcti%'os ou de clínica médica;

cirurgiasemergcnciais implicara maioraporte emequipes profissionais especialiüada.s, horas trabalhadas, materiais
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e insumos. Internações de casos graves oneram percentiialni«hte mais do que internações dc observação,

monitoramento ou recuperação diagjósiiea oucirúrgica.

Assim, muito embora osnúmeros, - ainda relevantes e crescentes -, pareçam quantitativamente

inferiores à rotina quê antecedia à Pandemia. o investimento dos recursos humanos e materiais tem se rev^eiado

onero.so, todavia, irrefutáveis, já que o animal cm estado agõníco c o tutor em desfalecimento emocional e

financeiro nàopodem esperar pelo socorro, pelo amparo.

A ANCUVEPA-SP, conhecedora de que o aumento percentual e vertiginoso dos insumos

medico-hospitaJares não háde serquestionado porVossa Excelência, vez que deconhecimento geral, atua com a

obrigatória dirigêacia que prescinde a feitura de orçamentos prévios, pesquisa mercadológica, e procede à

aquisições dcsuprimentos no mercado/setor, acompaiihando a escassez, o sobrepreço dele decorrente e a mora em

acessá-lo, ocasionadospelo fenômeno da Pandemía. Assim, nada. absolutamente, tem sido um caminho de maior

fardo do que estCi nesse período dccolapso, sem prazo para ténnino ou apaziguamento.

Desta sorte, diante dos números infra transcritos (Tabelas I à V), embora estaInstituição pudesse

solicitar, p»a atender ao reequilibrio econômico, aretraçSo dos atendimentos, nSo o fará, pois lida diutumamente

com as mazelas de uma população em estado de declínio e vulnerabilidade social, cuja fatalidade atinge, sem

piedade, seus inocentes animais,

Eniretanto, para não transferir o colapso sanitário externo e suas conseqüências em colapso

interno financeiro operacional, adverte-se que, em reiteração ao jáexplicitado em reunião virtual perante Vossa

Excelência, em 25 de março último, caso aobrigatoriedade de arcar com contrapartida mensal, em bens eserviços,

economicamente mesuráveis, asustentabilidade econômica daoperação, porestaInstituição, finda em30de abril

de 2021.

Segue Tabelas:
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

j DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA
CNPJ n" 45.877.305/0001-14

Tabda I -Planilha de Cuslos dc Março/2021 {pagosj
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Tabela 11 - Planilha de Custos de Abril/2021 (pagose compromisses)
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DECLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

Tabela líl - Planilha de Çusfos de Abril/202] (compromissos até mâio/2021)
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

Tabela IV- Planilha de Execução Operacional (período de08/03/2021 à 14/04/2021)
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
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CNPJ n" 45.877J05/0001-14

Tabela V - Relatório VETUS { Sistema de Gesiào de Prontuário Eletrônico) - Procedimcntos/Qiiantitaiivos
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DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14
KKciíUriyt lia !><<«««»

Neste diapasãa, diante da maior apãrato e capacidade orçamentária oriundos dc ura Ente

Público, tem-se que, certamente, a Municipalidade pode arcar com um montante "ínfimo em diinctisão", mas

substancialmente suficiente e condizente com a revisão dós valores da attial parceria, em déficíi, que consome

todos os esforços da Instituição gestora sem fins lucrativos, e que tem se esmerado em manter um serviço de

excelência à sociedade.

Considerando que,

ém resumo e reiteração de toda a argumentaçio e planilhas já apresentadas por força do Ofício o" 26-032(321 -

ANCLIVEPA - SMA -PBH, datado de 24demarço último c anexo aopresente:

1. há comprovada e irrefutável elevação dos investimentos, em ftinçâo do aumento dos preços dc insumos

hospitalares, além desua escassez, por força do período epidêmico deSars-CoV-2;

2.há número excessivo de atendimentos na miidade médico-veterinária hospitalar, e,em muito, superior às metas

contratuais, em função dademanda reprimida edeclínio econômico da população, arcados unilateralmente por esta

Entidade;

os atendimentos Rístritos aos casos de urgência e emergência demandara maior aporte financeiro, arcado

unilateralmente por esta Entidade;

4.háa impossibilidade de captação de recursos por meio depatrocínios e doações, provocados pela desaceleração

econômica, e que trariam sustentabilidade àcontrapartidá inicialmente ofertada pela Instituição;

6. há a impossibilidade de captação de recursos por meio de patrocínios e doações, em ftmçào dos contratempos

provocados pela interrupção do Instagram e demais veículos (redes sociais), à pedido da Assessoria de

Comunicação da Prefeitura do Município de Belo Horizonte, e que trariam sustentabilidade á contrapartida

inicialmenteofertada pela Instituição;

7. há a impossibilidade dc captação dc recursos por meio da implantação de cursos, que trariam sustentabilidade à

contrapartida inicialmente ofertada pela Instituição;

8. a ANCLIVEPA-SP destinou aporte financeiro inaugural no montante de RS 492,137,87, conforroc planilha

transcrita no Of. 26-032021, anexo;

9. à ANCLlVEPA-SP não pode ser incutida a responsabilidade pela inexequibilidade. por não ter concorrido com

o atual desfecho, v'ez que a Epidemia assume caráter deforça maior, bem como suas conseqüências;

10. tendo sido noticiada apossibilidade da Municipalidade subsidiar montante que possa assegurar a operação para

os próximos meses e até término do contrato;
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11.há iminente inexcquibiiidade da operação,cuja sustenfabilidade financeira finda no próximo dia 30 do corrente

mês;

12.há autorização legal para proceder-se a alteraçãodo plano de trabalho e Termode Colaboraçào vigentes, no

tocante a revisão dos valores necessárias à sustentar a operação e realizar ajustes na execução do objeto da parceria

no plano de trabalho;

esta Instituiçãosolicita a revisãodo Plano de Trabatha e respectivo Termode Colaboração, para, em obser\'ância

ao ait. 57 da Lei 13,019/2014, proceder à alteração para o fim de reajustar superlativamente os valores de

repasse da Parceria, e proceder à ajustes na execução do objeto da parceria no plano dc trabalho, consoante

inteligência do art. 43 do Dccrcto Federal n" 8.726/2016, desonerando a AN'CLIVEPA-SP do pagamento

mensal dc contrapartida, que, ressalta-se, ínfimo para o erário, a titulo de complenientaçSo, todavia penoso para

Entidade, que nào pode arcarcom as conseqüências advindas de advento que absolutamente não deu causa, mas

sim de notória força maior, c que atinge não somente o pais, mas universalmente todas as nações. Não se avista

outra possibilidade como forma dc garantir a efetividade e eficiência do serviço de atendimento ptiblico médico

veterinário ofertado aos animais vitimados, de tutores em situação de vulnerabilidade social, ante os déjlcits

financciro-operacionais experimentados porestaEntidade parceira.

Lei n" 1.^.019,de 31 de]ttlb« dc 2014

Capitula ni - Da Fomtalizaçio e Da Exeeo{â8

Seíio VI - I>»s Alteraçõüí.

Art. S7. O pkma de trabalho da parcwia poderá ser pam

alteração de míores ile metas,mediantetermú aditivo mtpia' apostila
liopiano de irohatht) original

Décrcto federal it* 8.726, dí Í7 ée abril dc 2016

Scçáo Ht - Das aUcraçSes oa Parçcria

Ad. 43. O órgão ou a entidade da adminislragio pública federal Doderá

autorizar ob propor a alicraçâo fc tgrmo dg fomento ou dc colaboração oa

do plano de trabalho, após, tesyecuvanicule. solicilayâo fundaniemada da

or^antza<;?âo da socicdada civít ou sua aituêncía. desde que íiâo íiaja

alccração de seu objelB. da seguíntó forma:

I - por lermo aditivoà parceria para;
a) ajaplioçào de o!è Irinia por cento do valor globai;

h) redução do vaíor »!abai, sem limíta<;àode niontimte;

ç) prorrogaíâo da vi|éncia, observados os limites do art. 21: ou

d) alteração da destinoçâo dos bcni retnatsescsmcs; ou

II - por certidão de apostilainento, nas demais hipóteses de

alieiaçSo. tais como:

ai utilização de reisdinjentos de apití:3<,-ões íinanceitas «u de

saldos poTi-entura existcmçs antes do timiino da «eeução dji parceria;

b) ajustes dit e*ee»çio do objeto da parceria no plano de
trabaiho; ou

c) rcmancjamemo de recursos sem a altetação do valor global.
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§ í* Sem prejuízo das alterações pr^vistj^ 110 caput, a pm'eTia
dcsíerá ser alteratíapor c^ídàô 4e apaslilamealo. iftdejKenáíímcmçnitíf de
anuência4^ orgdni/açâôda sociedadecivi!,para:

I - prorrogaçãoda \ igcncia.aittcsdc seu término,Qu^de o órgão
otí stentidãdâ da administração publica f^denil th^er dado causa so atra^

na libci^çSa dc rci-ursos fíiiaweiros. fiC<mdo a prairogaçâo limilada ao

c^catü período do atrasa veiíficado; ou

II - imik:aíSí» dos crcdiws orçamentários dc cxcreicios futiwos.

I 2® O ófgâoou a entidade pàbVicz dsnxtà sc manifestar sobrea
«o&ttaçâft dc^ic trata««i|rm n«prá^ro etc trinlndiaí^contadi^ds data do
suâ apt^sentação, fícaisdo a prastó suspeiiso quando forem sdiciíados
csciarcctmettios â organização da sociedadc civil.

§ 3" Nô cas& do têmúno da exccuçáo da parccna ames da

tmniiestaç^ sobre a soilcita^ão de aUeraçào da dcsiinaçâo 4à& bens
rerrwiíescemes, a custódia áú$ bens {^rmancc«rá sob a respònssbjlidade

da organizaçãoda soçiedadécívíí até a áscuãa do pedido.

An. 44. A manifestação jurídica da Advocacia-Geraí da União,
dc »cus órgãos ^mci4ad<» ou do órgào jurídico da cneiciade da
administração pública federal è dispensada nas hipóteses de que tratam a

alinea "c" do tnciso 1 e o inciso II do caput do art. 43 e os injisos I e

íldo§ m: 43, sem prejuízo dc consulta sobfe dtivída jurkiica

especifica.ápresertTada pelo gcslor úà parceria ou por outrüaüUírriadc qwc

sç m^ifcste no processo.

A reivindicação no que tange ao reajwsle, ante ps custos operacionais é devida e motivo de

quesiionamcnio justo.

Assim, presume-se, porqueassim sc exige,que o enie estatal, ao dar vázâo à alteração do plano

dc trabalhoj visando incrementar sua execução, valores e metas, o faz com vistas ao interesse eminentemente

piiblico, justificando-o para superlativamente promover a otimização da prestação de serviço, que. tendo sido

executada a contento até a presente data, vem desonerando o Poder Pítbiico da penosa e engessada gestão,

notadamente. quando a experiise sobre o tema pode ser melhor assegurada por Instimiçào detentora de notória

atuação pertinente ao objeto.

Previsível que o campo de ampliação das possibilidades, das necessidades e constatações dé um

boa execução somente se vislumbrara ulteriómiente ao inicio das atividades, e, assim sc observando, nadaobsia,

pela iei inclusive, que o valor,as metasc ajustesna execuçãodo objeto possam serempi^endidos.

Depositando confiança e renovando extrema consideração, esta Instituição reitera os

encaniinhamcrttos feitosanteriormente, napretensasolicitaçãode análisee elterior alteração,visandoo reequilibrio

financeiro c a garantia da sustcntabilidade operacional.

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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Renovando protestosde consideração,

Atenciosamente,

A. .1.;

l 5

Daniel Herréira Jarrouge

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

AiNCLIVEPA/SP

Excetentlssimo Seahor

Doutor MÁRIO W ERNECK

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente
da Prefeitura do Município de Belo Horizonte
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ANEXO r

Of. 26-032021 - ANCLIVEPA - SMA - PBH - Revisão do Plano de Trabalho eAporte Financeiro

.ASSOCIAÇÃO >Aao.N*Al. DE CLÍNICOS VETERINÂWOS

UE fÜOCENOS .4J«t.MAIS A C LIV E p A

CNTjr n- 4S.»77JOMOOI -M

sào PfMií. siát ««t» <fc I

n» Í6 • AXeU VtfA.SPSMA WH

R« lífc.<S<i 14»» TtaWhíi« f «ac£i» »
RmS t

ftjitsec Vetennim d# liela Homsst»

SHtlKH^&rXSETÁfUO.

r«wjok » hí»ar» áe íft-igàsao-sí»» » píescrsçd ^ Vosss íjoíh o ^ ik,. c«s8f»ÍJ5*«í»tKÍd-1he,

«)íflo4írevW»d3««rwdsT,ab8S»,«!ni!ijaíce«irtMnmta: i «dsnKMOwiimiwS!«mtçM.

ícvtmpc ««cMWanoíal e i. «(Knte fiíi»K(eOTí,^prtH nK^a »»,»,

ANCÚVWA-S*. parar»» ih!,-ütcimMi Maott^ deSl«w,•*»»«»<« SMM.VÍàH, p» tiwiB A»

4«CAiK>r«f»<> • S«-Ai» 0)»ns:<<«»rt5»ç»s da m>ikí> VMetMwks ^ BtU ttUriíMt. iRÍekKí A*

MhiidiitK M> (tti M * uMivé iS» ycI

IlAMai, ,,i. Lei MROSC. Lti r«tet*l iC U.»t3,2»M. ,{ut líjulí « psKMtM m meâalMjKfc í» ««SdM

«wismífis em»o«IK íiàkin»««íSíWm ttmli»a lutatówi!fme-mt.» SdíaldecIukiíbswm» míku. «já ftite»«iftsra

iwtli» Itile iawrsmíiMiIüíít». cmi» íiwl» o t, [id,mijpia m«t»! mi!»í<S|»t onjiK ás pMÍtmstí^r

cmmimm mrntmvm (Mlstice »««wi» o ptüjrt» («(wwd««». ijw,««tjíte «««ía. rãa »

• perfiií • fiamíií-fc ounatimiJo Orfiço 4» MtnKÍ» ét âftam «sorwá/» jau ejagjraa.» d»

4t «trviw,(on» mimmhoipítibce., «jo^MKwwt», sojte.ojwwájtai». ir tmmsetiíta jrsimjwtw, áaXK

smtoK rtter.éa íacumcraoedialic» (««ri» «pusuWidâíi» «teww^rfsntHíarteáiifc f»t««ctíts j*ir«»«> t|e««iMpunás em twt

<4^-fç0i.'lesd^«9t« SalH« e«9« csfK<to deiengar pcw&nac^s

mtírn t%H« «:««. 285 " .Sd« ^

0eC7.'ai»»»43?5555 • í |̂i^ain<ttr

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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ASSOCIM^O .\A.aO?íiU. BECtlNfCOS VETERIKÂRKK

^l'KttllE.NOS ANIM-US ANCL1V EfA
<'KÍ ^ {1V*PJ B* 45J77JttS.'B(»l-14

Da ilftrtiMll» OrHtiDid t Bm tb Sw»«(<l« PmitMtat M l« Ot»»!**

[OimmaoMiMtt» *>Sbvíçm » Ií^j» ««Im»» Cmc»

A trnpbsuçifj é» opiet^iSa « a da* àa }'i^ioo V«Kmnáijn94» üainmrét

i » á» Í"í»€ V«fnie1l» 4» e«nfei© de Pias^ai^ éo. Vína S4h?»-C©V»2. itUxn à» &m

s»éám« matMánOetiii ^ímI &éíf»^mpntso9éemMms^^ ds

A m ptwé&»'^ fíiki •» â«<mmkt^prixíM*éédi^àuk éé.m

de 4» N!'U>âfttmaí«, mmé» ã.fftk»

&* lréimieM»Ê tk «In» c $»ia^.pttmKmi um maetmiUi -v'<n^»a^ m penx^t*pelo ciueofftrtt

4S*»*l*ai» pmrsmm ée liífèacjis» t cífií^**tléai» w^i^feíiáaidev d«5ílre a*£ài;*fiss ik IícsÍè»«wí*».

« oílopéíiKM, SabssatMJ^ « (lí#ít»àçSíce ^ mà^, aièm á* iitíííiai$áái « »Ífi»tvM (k «tefíUc^Sô. «»

O JMcndiiítMSíía mákímente. ilt M |wf» ríjwe» swva» # oc««:y«bm<lk» SH^ áü

)4hâÕ'.t«»)nvaiiü a Itenud^ d» tuik Ub i* 2^i fm» ^iíwgi**^ fís}ií'&rmitfís^ ««ndmiSiiiida »W?isk àe- àx

or^èbcúbíc m |iarÍ04«> ISmmJ0m> O Mt9 i»c!it»»l»ro seêiM ái po^U^â.» i t

fms mi^k i ^íh # «m rfew, ímipástt iie m>st*tã» itvífítío «^a ^e«jpitf»Í0i €ía<mdt> som q\Jà. «

durwíBp 9 pt^ksâo >h«jpwjçli» Hasíaai. a pítswsa paf« casm se teme«ma çansisate. Kmf íé^e«s^

^ *» éks8f3in, ,jiÉ«ii ftsxó* Je»!S rusurea iftífjtítWn «a inVcSHoenio maíof. mce «s^ -de yxsjjêiae.

?»«íir*ítts«í<K. sewEtK^í-emir^wmwrgCTvaií^-j^itURmfcMíBi *m«íinNs»í0^«m»^s®siâo«adddemaiida»Htó«tt»pKí#«^

5Mí^8» « vgaputfunáí èêm.pa*ifyíltdsátiirtvínm9jmem~ V»V)g*m*9Vfte. a K^CTeatg* pjB»« pç«âs»«a».do*'Sr<«a" exígw

impíSíftttíwítíí»5ida e-i-ofíípfer?««iai^â« ^ Aa bv#;. ^ «ií^ jíí^»» íSc iw^íw, i .«mça ^ |«íHílàçàíí M»

íitíS» 4íí:íí(«íkiííiwjeaiie isquipé e ibtípt^. Mí}ik>s^adi^hm^ícÍmi&.

sm* ?r**aíiv e mt **«* me^^^^lííw $'íí»(itsjí^-S0

(éÍK^atfníâ# amm#ii-^dií^ s í|ím eomi^iq^feda ag 4e Ra.àímíít4ji-4» As^ cáuri;**. «Jum ss ^ííí^ dí»

Rflíitèwís é» s.^m 4* d» tHmico - vmvs. *4®a iia«míe.í^«íia^ t), omíítai cm', im^ #

Ra« tthwi Vtm. 2S5 - <";i:i'; - Sàt» ••^

(U)Í831 0667 at)««37»55 ^aí«l»v|aaeÔ«*pai %|».««i.bf- i|i«(

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 ~ São P.iulo - SP
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ASSOCIAÇÃO .NaCIÓ.VAI ,0K Cl.INICOSVTKTERrNARIOS

DE rEQiT.Nm a;sim,«s a >• c i. j v e p a

C?iWn'4S^77JH»5^1-M

A«)í|ii^»tSà Ííe i.5»raí.*»ikt No^ttò m «má

«te «, f« <tw. o«ea

#«<íer?taoda.< «« «ywtjmlBMtJ pwaiíHff.«ssio t?ys,ier..

r;$$« i

i^uus « fíícler

Pôírfteo V««

1»í«!j;sMí«?êw. pri« .jwfoíé^ é/t t-ea-eim srínr. <pse. wk í«rsj:i«» lí»

^ ssâs ««m « íí^cW^ades íKs3r«^. must^ * mvs^íttáiíik

\ pm0*f íjue tO^ mum am, ^*Br s^t

«ntntiu» « *\ivw •» «nsüstb mat 1^»'

A syavíéade sb* cíêwk.#ifn4sfof m Uisldid» do» maiwe^w*á*

ás ííífi- itr^ma tísmaísÈiís dat « g^Ji^s. ícm®pe^itm tme. Uâm Kméé Íw«m &

aníasaií. giie íw <ác«k4íra mr L fíefisü» a feíwstiíksKi*^ (^«sníificKá©- áo 'nmvsto éa #ntm»í ts» «saujripw, a-vwiíitiaaç a

Hnpk;n»¥tl»çít« ^ «çík«ér viitíiàre:^epKkjiiiaííifíÉa « 2. !lkíí*rírsa pcrvcntivaf prt:«fr!3JUr«r.í. Cmít&h

^cfoeàítms. p<>r mw 4e pre^rAR» «m t p«Biuufs«í»ite At 4c «aícri^iíK^ eàwgka».- á# Cii^Ão e

€orrscti:m 5- A-ç&es át ^àus^i» < ««swrimii*^ pxrsi miei» wss^slveí (ceib^lo íé»'3»dw». «cw nmiâ-^múê, à

4k«a&&j'9nèn«i»|i 4 A£Íoç-Ío.«;»TáDt»íiíca áe^iàn3íçâo«tkâ. ei»âémk»!»

i rteiíUMi^ g te»d* ««ss-tteficilé^jad€®«|js m peia H»^dâl

roe tiW€íat>^ix í HVi^íoRÉvel^iíor Im^a «• ri*». * éemmáít 4» alt« e efW©eí««':

A ítisíé tMüfa íi^íít, feí«ièí,.í«Á:íii»íí^laí « «.^Ko- fcwá tós"« ífc-^ »«

fi3ÍS« O > lfâ«i ««}SW<íàÃ» «k. í

íj^/rewtt iCK^s) di£€«>i(b(á9s «r^rctsdss j^lo «v»oç»& r «ScKWíífíáe tfe? COVfO« crbc

%Í4Í^.>2ar a i{r«rW«bí#« iJ»-;«irws.áoaát-^ iwsáerianiimw íwiíwrfkaa áx.«si^..

cew« ^iròcietó*

Ak!R d» tmptHãiiMi^dsdc <£c

È í^íiK). p«MS. Ofiti» 4a T«tealli« atipuAl e dmí«^ « *àttrm. tobpaaé», Cem» em. p

l/1ivm Crtu. 2M9 ~ VtPt 9Wr7M - Mú Pmh • HP

(WMiSf m7, (ll)fm7ff$5 proiHoHâiRctlvepa <»p.<«iii.i»r- ww«ruuirth¥f>a

Ruâ Ulisses Cruz, 285 - CEP; 03077-000 - São Paulo - SP
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ASSOruçÂO NACIONAL DE CLMCOS^TETERtKÁRlOS

'r UKreOlít.NUS AMiMAWAXCHVK fA

ií fNPJ n* 45.S77

I - .HvtoláHia d» SísIinh» á» <1 'éfiP Ei?tiêitící» - vmm -• mt

«yt*

"sr*

•MFfl «HB^Í :<«.»>*•

t i " • .;,

«r.- -u-

j

.«KK

l>» Prdfwíia dr Kc^svi» éa R«p«sm-4e Reennos asr«

4iá-- ^

O Ci?crec«?aal P8»lii€« i&txipom ^ iftv»gtín«^. é* RS 2^.?S7,Q2<

s« ^pretAde àt Tsbelâ K 9 »per»ç^ irssi um náimrro ^iperkf <k pe f^ka « die

.. ^^#c«!S»ít«Kfe ísffüi ií«|»5«?^tBs^âo íiíf |»$yk?»<iíi 4'5íJ,21.0« psw»RS ««mo

cuml m Í0tm Haéaaa 9<|iefx» om s : a «qmpç ífe mifílam^ç^ ik Slo Paala. #5«««i3 4»

ftiM Cria» 2S» C^Ps Ô3077 dOe Sâ» Paato SP

9mTf o t) 5S«$ •• - www
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Aw»«iat«« Hítímui d« ç&mm
»ti*riwirM« tfc.NeWHmAtiwà

ASSOCIAÇÃO NACION AL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

m
'í'.n

ASSoaAÇÂo is!AOfONAi. fiiMcos %*eteri?».4rios

DE PEQUENOS .UífòlAIS A N V L l V E f A

CSPJ n* 45.817J»5Í«0(H.14

m«íaf*ipertiiw«9n?4» vdte^W^4«'^«ií«í?a^«*í»^íiKí^ e©»í»ts4s<^

a j«i>içé pütàeloftsr |y»^fe> « # «á»t|í«ír m |j«s^ Éai«^n«s#f.

OsiííWWínaíiifaraí^t r«:.JS3.i30<fSí !*r<^^;lo jáíi3r»n«i-«*sár3».«ft«^

pní*íítóia.K ác HS m.ZnM

<j% smsm cçíj» t««siaç&j «feí«if«wi. <Íp Rf {? Wa,^ i»fa RS 2.2 270.00, serjíkj <íií^

ifes6í».aj»«sítt lfô'9.5EKí.í»síMRiWír^íam"pJHa do

0«fna*«T»j»íí« «Mvtuoso*' *dmtpj$traiève flí^-«r*as-» de Z-W&M pícs R$ é.Ol-1,-1^ com» prevtsie mceisJi

i>sM«}ííi»r Tarfssá» 2»qiw èn«sitsr«ás» «m cmítísçaul!^

O^SC uh»^á2rx»B.s<^l9 Kem a «tr «9ic<^eei^s» ^&ra n dá &p>s^^ l<k RS

mmOM pim RS memà&

Cím mmtot, *

Têh«^l. €itm'Oft9i^i^0iptiên9tK

íB«« «fcCálc«3» - nm0 át traísaaK» C®

»,«»~ss«ç*s.

. peb A2üÇUV^ArS>,

t^Maám Dmí«»wí

Swi ITi»»*» Cf»í. 38? ..crP: omfmú -S«o !•««»« - SP

Ul>MjM, M»7'(U)«»»; 5jS$ -|iri4tM<.gaiKU%'«pa sí>.c(mJ)r •warwjmcih^!!

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - Sio Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11) 98437 5555 - projetos(5;anclivepa-sp.cotn.br- mvw.ancih epa-sp.eotn.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
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aímuBi> f »*if
<k l^naS*

/ -v

<ccs

CNPJ n- 45.877.3B5/0001-14

ASSOCIAÇÃO NAcioNiU. i>Ê CLÍNICOS vKmm%\mo%

yEPEQilENOS.mNtVlS AKC Li V £ PA

CNfJ 8" 4<JI77J4I5^0«H-U

T»b«iÉ i. »m Irn^aM»^

ÜãMt'.

om^x • ".' • l •
i,-f 2n w#>^ m ... 'VI-;.. ^sjíjS

—1

-T- "

4iWi«a*Ô«.^sa9^5<»<i:í»r9

. .„ , J_„.,

i. C«*fa'T«««tÍ SUwuti

DoKm-»i*o Atfiisd«i2« Em«<nd«

O HííspájilPubltío \'sx<mètíi<i áe IJoriíw»®fcctb^ ãc^tet •á\ «s<í<J ás «a» em««fai.

p£ibr^t!«:, \ieimbm^%'v:iâxw^irvtm».íàc^ts^shkfitiiitxvieim pfvietxásikrx

poc>:i»0»d{»aitiiksl» AKCUV|-;fÀ^S{*>^a»d^ilk ;»rtssx«te) t^díol^

hwfcKfstmíáif for*4eíiíjajHlk í Maoiesía&fb^. ««ssmde tnlwm4fcçí«»aü L«gi»lâtrí,v Éstadi^L t

jk <íí»p«5«»âjí}.i£í«b. pí®Cí?«f!« KJtr&iicKsãíi, •* reffcfwi »?rçíAn«i«3^ «NfssóBwüi ik.» ci^tieí» « eçxsaçâis. N»

^ r'0^.ê0&.0õ{u»t3n}í%s«}def«»íst..«^ xop«racie«^t^âi>.

ttesCfí»iíP»d04OSC paí«eria>«jüdade sém Ia» paste SíSí«<"tfs^v»<fe sromn^íaiftií^ tme^nws^

ísmKeitó jme»{i«£tit»n(i»4í pa^g^me^» 4e c iti|is»içâ« dí' maosUí&s hu^^âiarr».

Amáa^ é p<Hüvit\ £:«issá«r*r s mil vjâtóírfjKâsât ades^âa. c«m fscanw» ás> «çarnsmo jwwrse^} $mit

cm^ií*áo Vai» dot«rfecrisna(Ka»t0BA£t9 pélá 4rl«^-aâA ps&s.w» ^ MRngu»dãftuxm:!^

âs>T mvm isjt i&cármida:.«<m» x^n um ptà^líí^..á* ^ M»nr

íiSe if9%é»mâ es Wf»íkso* itxfq^-iSKmpm «oa « «maneai jpeiiííva á» pif^»m A;áííàn«st?*«ití PoUíca

11^»^ Iti^. ptmtnieme* jíe ét-ps^r.

OCí«rw>g?»í,r(i#.4éCNfíai^3o.<t?^ TabeiaK-4# S.s^iW«j?í!Ó3lm «««ktsio,fn^eslo

siOiSiiMcakodúiâ potinjiN^ m&mTcs,.na RS

í<ííí«(«rtf>* £ \stie. t steís {ijil, íííjjrttím <9 íípjísmíví?i«í»x píj-ítíU ft^iW já

Km VM^<míCrtt^ MS ~ CH*: âJUm-OOÔ - mo Pmh» •• SI?

<11> l»0i it119$4Sf •• --

Rua Ulisses Crux, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP
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$ íh' ' -

A*^0(^AÇAÚ N4C lONAl DE€l.fM€OS VETERINÁRIOS

m FWIJENOS A N C I-1 V H

CNW n*

«iJí*«I* fwr3el«8 í1«#mdíQÍbo ásíV«Jar ss» má-é.

Ji «festilSKlí)» tfc*S (iwijnúlM» At «aiv, ou n>aric<!» prt(mo ««.artuBdo Jb MunfcfpÍB.

CmKkixm^ 0»» ta»» am*

%« « %é(.e ti>m )e4!(««.<*«t!âv,usí<

étm^me Tsèek >• re«tt'r» a«»3Í3. mm k*

•V«kr««!iariíi^

tR$ 58 fôS,05 - RS S.006,001 â

fes»«Koiaa^^ omiüi letel às if. tnm «ait

sertíia síi>' ifTiii» t(í*l t^íHW r*«i»5sofcií«Ati» « tiemtm í»w{«04í1,

:«íân^ctsmts â ser:p#^vííÍ0fí^p<âsa^. na smpo^ií«íá<lé

- qse dhí í}U43i^«r mtí«

il <3u« pr^ifiKÜ«n old ooer^ à , t«ia á 4« ««««r o cUiteí^» csms»! VindM»!». n^Kks úè

^aatm. aes fiseà^i c cxijí

ydtii* &iena4» « «^oewfet à áa «pe«fl®. e qt» *»* ^ prc»»ç4»4e

«iSMnr

2» rateei»

1ft.3./-ííí9:^SÍ,l^ Í<S»9^3.44 pí •)> • i-i

TaMte % Cr»MCE«m* ^ 0**mbíde#

ANO CAI ESDARIO 3Sai

rt^Mio i Ktíonm •. í (H'Tt.iiKo i i

"F.iíf sr-.-ís -

R« imvi« Cnw. »S - CEP; «»774»« - S»» imito »

Wl) mi m*V (t 1)«W |»<4u<>v««Klin|n-i|i.«i«J» . r>^.ucyr<in «luwtLbr

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

(11) 3Ó31 0067/ (11) 98437 5555-projetos(S anclivepa-sp.com.br - www.anclivepa-sp.coin.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVEPA

CNPJ n» 45.877.305/0001-14

ASsocuçÃo Nacional df, cíinicos v^terin.\íuos

m ANEVlAÍS A N C 11% E F A

CNPJ n" 45S17MmmuU

t>» C«!'8krttp»rti4» tm Uet»^ « ^r«'lço« e é» C<Miir«{mrri<l« f

Sm.o£iie-d4cCh4 3 mikfs pi«vw»

W rtíe<^id*íí» áf ««r^írapartiíi», # ^ olmade íftstitaiçk!. Ê hte- ís» ík pssç»>»iíifâi 4e ÍImw í1« *

íaiific*á» «« Tarí»©de t'i(»laÍK«açAfli.

Ei» áéstíiU êoàti^ m üuk 4t pse^ 6e«icm e Q*mím Táhikis& e fmá i

Civí' % A.ssíKÍ!iç3to rnmiem ík -O-Na* - AfíOK« ,

* i-cí -é am» 5cíí«(çí^ «aplsea m.rslí^ôss» ás pansíe» Císm OSCi c«k^f»dstspeí» Utólov

««»des<r>i«rtft FederaJ ftlím íí«ma» ík.«ÍmS^«f*çâa «»*«() a*ayütnjíí^t,- í»ô^cJí...íswp^

« «oenwkífc»4« íí5<»í»wí;ft mJt» pí««{sáíNf»s áé *m-í?8»

Reãertá» <<i»e prtttK^eif l»eüaa «ei»^ e ^ ce#R<^

c^sí«««f»of3ai¥eíi*s «iíçíte# « o ^er p^iso. tstuoix inis^twínü»s{«cnM«:d«ai« pw»a Idgi^ ítessas líiímíi^,

há ftwsíís «ídfmtKits^ td kgbisfôcs Ms íííííi%í»dme«í}<^

a m*wia. s feaôii n cofltceíkia á<y* «íÜíbííí^^wIsíIüísí sob «« r#K«i o m*is àj^oetasui? pkhf <k 4asJ««toçM «

ittt^T«»tsídsbiíii)ai^!Íi} P^9 {nuss tam

»}^««iv«»'o par» cTàr bodeuscs.rm» kim " Defe^e pomkas ^

fittm s»n isi^^tímciais é reMui» de^ xitmé*á? {3

«»iÉÍkitó"

ptmàhiliÚMâè df «mpl»|»níc^4eàí»d«« OSC« ^

4» así-e^íiíaá#, #.}?í exprWMmrRW ã«xí;g^í3eÍ5í .^á# *í?tí|?i í «€«fíí#ííS«Ií»í <?ísí í̂¥íi«tíí!%»« ^ ^Msíí^M

ík í»3^sas, «rsantbém « :íi^U»í<í. lítis ísjsák «áecriíwi»* qae poi?.»»» fi)»««À-4â, íaísii ĵiut«*«íííplo«.^ígéíssa à>.cmwaí»rsi4ft.

rio»nc«íra,.!aiT^ -í«Níiíi mpaçsünmvmt.. -^Kmies ííifefnir.. * ki csíííwÍw^ swsyivífiA piam a líwtmpav-M «SC» tm

pdKaámti\chi<r stiStvkNidie»'" "à Wibusca iaaÀvínxJbrjtr p ^3kíc> »»{^ar«»eri^«n£re Pt^k4«

«ltani£;^<ka ctssocteáaíJpí^Ml. aè caifçèríca *« V'ifáaí i»oíduíls*, «m «sÍiíaí#. á# «.Títén»» <ínt ímslr«w as« «Mariscftíc «Riçito

jmstctfKiçâc diètJ&L'slu a^**»iuçii» de |»opoj«»éê pjmttmt át «««rme <i* Aénèitóírifcçi© í^í>lic«tm »«uímti^s 2S124"-

Á contt-spanids. hj^p.si; •mimvFRisúA f»s p«cmí-& js^blkíj^prfViadas csw

I%.OT^^rno^, imimm earàierirnum pscííSw«.p&amú&. sai «f^feaáíilidaík m cs^ílfe^iílAítefíííiuét

ftí «ííáfi^raímífíseí^a^-àiíííckmedalkfeiáadc^tóÊ^

iTftüsa e

Um Vlkv» Cria. 285 - CEfh fl.W??lld0 SáftP«uto ST'

da Lei

m.^üe.

Rua Ulisses Cruz, 285 - CEP; 03077-000 - São Paulo - SP
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C LIV E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

.\SStK lAÇÃO .V \t ItíNAI,OEn.rMCOS VKTIÍRJ.XÁBIOS

0E PEQUENOS AMMAIS A N C L1 E P A

C.VPJ n* 45JI77JírtS^^OOOI-l4

A»F i SjiRí^uto' S^pe-^l em» « Aj^bú^íísçÍ:©

|>tt6íik>ií, «B a jatswíi ssHjww: a frsporBMrij&áaife |«!o fioasKiwsíajJ;", ^Ts«tm<«K^ # i;itpk*faíâo ík? «ícr^iço.

âlèm ^Í4^<pk?»»drtMimstf^ívo^ gerâíi. o* patatm.

\ €£n'-*.n^xmU, no «jíxnfs», üKyai rPfI'*>. é jjivcnw», e r fiiuí^-ytrs O sasíe ^s^aíií» vctTBJSürfmâa c«n

Cí^ítaiiadi&i.iesEatíf |»i« íàftwv^e fmik.tX^úf:páx^itiS3i smrníhm: |ííSíícel4áí««<mr«,.iito^ ás vsj^^w.áa

«tf tm^stattmípi áe «rnf!p«<^â0 ^ pé<^ r^n

íki:M3'd9 i e éu^e- áó- r«. «ér?3t|)o |3^ ss&âB qusr^ & à irm». tetú^

p mv?»

íimmsMi-km ç^i

ivím i»«í?ia áe

Ií«íaç0í3^

tswuvíra 5»fHe ttm ptshliéíj,« mésaiivta priv»{a Av' «í^míÍâ stbiv?

tfíífijííiô |?«?ã ^ísáç» <ífeí»í €: • ifi«.ii«; iijguali^íe

»s^a- «#• 4üftâta^«ís aforsi,í ãí« me^míf̂ sk:

mt?stiUás&km s sm'esff niipr»^>»

A incff:: âsifn «piífl»» ?ísl tútm m

kiimáks ée%e^iUhm

# çíklfmçãè! ii0 é

>âí»:^^0:mm^iy. XXU-rn^^íMmimripei» X.XXVi a»«t 5^ íwtsfes.^, ^

» m permt^, Apár àiíma fííi^.-f^.mi3skfiáL 0 áíf<iiío ús> p*rs:^i^

«»» .»}l)er£dé3 «xa i^-oi úc n

{ià RiÈfítbUs», í|»a

* mtówíRfSíS íkys^oií^tó éei» «aí« <físs^

A^«í3Tu.«»sstlv.e^tobétnm Ímtem^rm.

H»tâm é3ít:ti MItW. A

5«UBÍt^uíleína»»« pt»t»a:mlstíWíajstfír.síii^jçô^ à^úifítiío^ivad» SjtMflNS LVX'̂ A'lWO%. t>és>

tacésü&míjaalqtóeí isn»sa?»lií{»áí' de ajrsar <»maci»<ie »»«M. Pí«iàmíe,<^%mpf ♦feiwqiíail^ís ái nmwíoiíyw

&n íçife f áatüyns. 0$ m*# a. ne,C'«^i4á4«.^ mj^tufe-w iu«ui««j?a#

sàd et rtgor £ fi&ésMsfem <k le^túisM aã£» da

çíjnv-ffiCM^íA^ctítw»-j pí^}8 íxtótlsiçk da-liwíífeíçito.

mm I-lhm Cr»?, 2«5 - CEf: íU«l7?0í« - - SI»

(11) mm mv y l» 9itó7 #S55 -• J»r - ww^Bdh^«ví|i4rettt,br
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^ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L IV E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

<4<
ASSOCtAÇÃO NACION.Vl. DE CIEÍfCOS WTERINÁRtOS

DE PEQUENOS AMMAIS A X C 11V E F A

L CNP,! n*45it77

mo, « Lei 15 2014-vem, a .Saaficeira..-Há tâiíu« n«ííf.iMta?íA

l^«kefettt^<»a&sdíkc<>«l«^»auri3^lm ecs«K?ífôkamtfn»ás«*R«w:áiíft«. fffifnn^rfMÍdaéríka

peh ípe.te^ S(áofoíto m-em»emf<rlÁ> e símt«n ut fín vetéi^itsi- i^tis-àpMfísÚM

Êá'»^mk úá Uí'f«dieT3i« «mwuilos pot «lgú»$'£sS34o«-«

Mitoicííííí».«ABOl^Ü ols^^. nstíjoesâto côoirspsfiidâ, apiwtíütííois. Decisíos(ds CJn^ t ^fíròal &«tglíwb

ís»«ia.p«rt^ «t»keftH <f iit?rvtç©» a atto»^ vjsít». è íeomiácTtsdQ mm irs*Mri«ií»mí> fon?^ de l.mtii^

4 txighyf^aâe c^itrs{Kiity&j^>pit»sâ|»arc«rm.dEemaK» valor.. Ka mcwia lteKii.i>S'd(ím^%^dd>«^ra4ddo mui»^i'pÍ0'

làí-.SSe l^àíiki «mlse^cesn <jí»s^^igiactái íle ct»Ui-iq»rtt»fa.£ti^ &»»- ja»i>6ca4« i*elA Adítóriisíisiiç^ Ká>Üc4. ápi*awi4ív

«bío «e n«t«r às ai|rii4» »xc<i»gb>yU.

A Ví«Í»<âo à êsí««nc!« «tajãrtída' fíRaftfemt mcíirit^ &mm b* meampcK^ai&itíô ífe'#*ra«íSá «3á

éasOSC%tm «sá^i^f^ue ail«tl>u«c« |»nm£^veT. D te%i^ás 4»soeíi^<» éii ONOs In»» <««00 ^

^!Ksr$«àn£i. em i»i<uaçè»cxi:«pcionj^. pcdcrà »^i«tt«rc^vtm|»»nscia ^ éf«»r i^rcin Oãb«ti«

4 *m-ii$!í»«s«ttOttif«íá(mMííc mfms«i»*<«ii<|Sie.oidiw.»£sinwl« ptibhse poda «ssif«r«íí«|»6««w» é» «siísr.ííVwtiwiNWíáimíe, <kíá{ie*íí

dej^owsíle íiHí tefttíi^ m; irve-^imrtimivcí»fmpmrnfí..^ 4l^>én#> d«'vsJa^p«f»eMsi»í»<Í(H s>ffv:%os.»<»-^:j>i«Íí«íç

r-se m psámo ou fòlefí» ttiHiôfí)Ico (4eí»fç-

Auim. :|iMí * ANOJVÍ£l>ArSr ííttmk-•»»' »ten4Tm«;«»« ^ »sp€r*fi\ áa pmt «oRsohaiàc

300^ 4#«:irafgm. s« e!0erài)i»srsd««de &in3i^ei»'3çk}. ^ demat^ slmta e c^esc^tuí. áe £a%oi, ilé

osfèneks t easetféceiJLk e temiem a se m»s«et <em «ic fímimèiíto. m Imp» <k p«K»na, ji «i^Cx âMm úe

d(rm3f)d«r^m«ia.i«piHigu!0£usc0nMri»d«««e«t0jKfaiiiâe|s^3tMMg;m«mi9de£lw»«^}0«deiaí^â^

o a»i fígí-M. 4* jfc6íC«fi» d® míi^ é»ms i«5|?«cmRl<« m fw^n» pF«?sí»a« 4^

sv^iço ^Í>J»c^; Oi^rf*ir 4 jsivada c exim-Us da n«(i<Ht«àsdí «k íçvjí^ fíftâíKstta |?Í3f»<j <k?

«símííWiSíWBatí^o ém csfíi^^câtaçâó de ^sioí dc twsfea^ («sjurf» pi?áç !ef idfm

císnsctiiíáMs;; ís^süíiirSíft i^i, mhmt^ £ rt?^afcifí4Í£: f<;^ítílaf, ísi â iwífeck^

eq»fv«!»weÂ «wj*éí è»<^*çè». a f«niáe ntt&rir 5»i«iv«r*?«?ení»s jâ e^ma4(»,â tWMÍn ár vs? o fr.»

«üo #® H«bilito« s a ^apsriié-t^íísamts pot ttçissfí>&^ pr^Ho». m a ihcícíUc intHí>a»tí».

Otíi:oiees5wÍrt»iM áãB»í»í<lí>ec0íséí«í£t>4na»cífi« ^«afído c«íor«sd^)??« r^í» âcw{f»«.B.bík

éí»^rê^do-çoníía». íns«^«^}^ t qydsfi si^cx^fissjtç^.« áss IrflíWÃ«ismfiStHa ^m-^adíí.

Raa m%^Cna. 2Sà- CEP: - Sào Paste SP

01) 36310067/ íU) 9Í(43? 555$- |K^|Ho<kfiiiiclÍt^|M'^c«m.t>r ~ Kww4mrâti^a-<i{».coi]i.br
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIM AIS A N C L 1V E P A

CNPJ n« 45.877.305/0001-14

- ASSOrtAÇÃO NACIONAI. PECI.IMCOS VETEREN"ÁR]0S
<r' 'Í^U• DE PEQUENOS AMVLUS AXC11 EPA
ZZ[3..^ r?iPJti«'45.877.MS,'0«i|.M

H» n.V> « Vi^SlKÍsre JXWsf J »«íí« <to PiSMl d»Jtím» %SKtó Í<s6tt-íiKi

í«w (BniísiBí Wi «siMíKb.sKl^a t qmatu «taosíüt, ™ » «. Íl & tfi FMbwIü*'1ífitS;»t 4.

9 A.vffjvm-sr ji f aismk «! eClmaí» K :.< .J»Tb»i»

de CíteBijíii »• OtM-JTO, uíiK (Sm#) rtísm SsWkíI. íptUi»^ » cirjrlít» í«ltí!«# * í*ís'H> «sM piívjí»

mmmt * so tufíwwi «w.

*♦«»»<■*.pR»»»tár

&«iiM Hcmtr* JarrM«t

.<%««w^çSd>'»clótut4éClfüíipi»'V»í#rfciirÍ6«'4»Aítíiiiál»"S3«'- À?«'Ctn'ErA.«?

fv««w>6N«tSMÍKin

MÀftm ^mmcn

©o. Sííméii® Múakip»! át M*te AmN^ni»

^ Pi ««Nn»* Ot ftd»

Rh* VUi%t^Cni;í. 285 - CEP: ÔáOTTOÍ» São Tmfo SP

(umn mvamm7sm •
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Gmail - Resposta ao Oficio GAB-SMMA/EX iER^O•'0755/21

DOC. 06

OrnSil i Sérgio Rocha <adm.hospvet@gmail.com>

Resposta ao Ofício GAB-SMMA/EXTERNO/0755/21

Viviane Benini Cabral <institucional.hospvet@gmail.com> 26 de abril de 2021 17:02
Para: Mario De Lacerda Werneck Netc <mario.werneck@pbh.gov.br>. Guilherme Lana Pimenta
<guilhermel.pimenta@pbh.gov.br>, Leonardo Maciel Andrade <leonardo.m.andrade@pbh.gov.br>. Leovegildo Soares E
Souza <leo.souza@pbh.gov.br>, Marildo Resende Silva <marildo@pbh.gGv.br>. victor.tales@almg.gov,br.
•,valbert.antunes@almg.gov.br
Cco: conselhohospvet@googlegroups,com

Excelentíssimo Senhor Secretário Dr. Mário Werneck,

Agradecendo a disponibilidade em apreciar o Oficio ora enviado, em resposta ao Of. GAB-
SMMA.''EXTERNO/0755/21. a ANCLtVEPA-SP mantém-se na expectativa de. conjuntamente, seguir com a prestação
de serviço de atendimento público médico-veterinário á população belo horizontina e seus animais, enaltecendo as
políticas públicas assertivas empreendidas pela atual Gestão e vossa Pasta.

I Mantendo-ncs àdisposição para ulteriores esclarecimentos, renova-se protestos de estima econsideração.
Com cordiais cumprimentos, att.

Viviane Benini Cabral vr • ' vr
Turídico Institucional em Contratos e Políticas Públicas

GCO - Gestão de Contratos e Operações

ANCLIVEPA-SP

recebeü essa mensagem porque está inscrito no grupo "conselhohospvet" dos Grupos do Googte.
"ara cancelar tnscnção nessa grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para

"seinonosf)V9!-^ünsunscn!:.e@gGcg!egroups.Gom.

Of. 27-042021 -ANCLIVEPASP - SMMA - PBH - inform. complementares - anexos - comprovação
revisão Termo de Colaboração.pdí
3465K

h!íri« •: rrM\ f:rir,nip i/n-7ik=Ç37f!0Q4Ci.'íhdí4view=n?S<;fiarrh=íillÃ[iernThjd=thread-f%3A16981346"287052a95S<'D7Cmsa-f%3A159813461 - 1'"



He Ckrwot

ASSOCIAÇÃO NACION AL DE CLÍNICOS \ ETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I \ E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

Item A) e B) Comprovação do .aumento do n" de afcndimcntos fornecidos pelo Hospital Público Veterinário durante a

vifícncia da Parceria, até 20 de abril do corrente ano/ aumento do n*de atendimento mais custosos - urgência e emergência

- por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para evitar aglomerações em ra/ão do momento

pandêmico da cidade.

Relatórios de Acompanhamento de Prestação de Serviços Médicos Executados
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ASSOCIAÇÃO NACION AL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CiNPJ n" 45.877.305/0001-14

Item C) Comprovação do aumento no custo da operação do Hospital Público Veterinário em razão da alta nos preços de

mercado dos insumos necessários para execução do objeto da parceria.

r'!.in;iiu dt' comprados mnUT!;!!::. e medicanieníos. por meio depesqaiíade preço. CAni rcs;:>ecsi\í> orçamento cm 3 nré^i empregas,

crmc í>s n)C5e< de Ro\'cinhr»i.'2C) e abrii 2!. cíinstando crn cada nemo ru>iíie d<i fornecedor qtw aprescniouti mslhnr preç<í t!e vendes.
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, . r • - rrv. S J K " , i^K •nwicoir m i4 rt •^apvtmed RS ÀÍ.SO <••5 •lO.lC . " -;Is i
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_ _
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS \ ETF.RINARIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I \ E P A

CNPJ n" 45.877,305/0001-14
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS \ ETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L I V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14

A pianilhasupra transcriia, atende àsolicitação do Item A.pág, 2 do OficioGAB-SMMA EXTlíRNO 0755 21:

,7/ Planilha com demonstra!ivo da variação dos valores dos insumos orçados quando da elaboração do plano de trabalho

cttfiiparadosaos t alares praticados no mercado Muaimente. acompanhada dos respectii os orçamenh \s.

As informações solicitadas no iiein b) Documentos de comprovação da integralizaçào da Contrapartida cm

implantação, coníomie descrito no Ofício n"26-03-2021. seguem anexoao final do presente Oficio,

!) Contrato de l;xecução de Obras e Contrato de Aditamento Je Execução de Obras. (Inicial RS 175.000,00 e aditamento

dcseomo - totalizando RS 169.520,00);

2i Contrato de Locai;ào de Equipamentos Médicos;

Xiiiiis Fiscaiv de Prodtiios ícuntrapanida).

fOSTRAPAHÍJOADAOSC

: r a-.as RS S:^-000.!K

"sDi-COS nwxmm

" ' V "Cw . -M05 contí.. TV. RS 22.C3i.2S
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-xrA:5-:_f,C 0- í^rcpnííjic-e «a «.f>c«.vê05í fíS 33.S7C-.&0

R5492.n7^7

.rc-«rí-n--^f'nr.Í4sí./.-
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lia Obra. C'informe supramcncionado c demonstrado cm documcmos anc.\os.
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< DE PEQUENOS ANIMAIS ANCLIVE PA

CNPJ n" 45.877.305/0001-14hjLi.ítn^í 6s> Oi-rtKSt
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS \ ETERLNARIOS
/A '

Por fim, conforme item c) Considerando a siiwição ílminccint dcs:i/J:!dora dn P:trccri:i. sc/;i dcmomlrndo .is

r.iypcs icusios. n"dc .iicndimcnios. pessoal, etc.) que impadãmm na dcspcsn mensal do Hospital Público Veterinário, variando

no mês dc Março dc RS 140.000.00(haja vistasaldo bancário saldo bancário cm conta invcstimcmo dc apro.ximadamcmc RS.^ól

mil cm OI 04 2021 j para uma previsão dc custo em Abril dc RSJJZSá2. J 7.csclarecc-sc que no mcs de março, a ANCLIVHPA-

SP não arcou com despesas de RM. já que a Folha de Pagamentodá-.se no quinto dia útil subsequente aos mês trabalhado, razão

pcl.i qual. a despesa, conforme Plano de Trabalho, no total de R.S 108.126,11 (cento e oito mil. cento c \ inte e seis reais e onze

centavos) passa a ser despesas recorrente e mensal, a partir de abril, justificando a previsão supracitada. As demais despesas

como: 1. Locação de Equipamentos Médicos; 2. .Vlanutençôes; 3. Custos .'\dniinistraiivos {contábil, jurídico, financeiro); 4.

Tustos Operacionais (contas de consumo, locação predial, gestão de prontuário eletrônico); 5. Reposição dc insumos

n-;i-..pii;ilarcs, e Custo de Recursos ilumaiios scgucin. purtamo. os \ alorcs prc\. issii-s txccção se te/ í\o primeiro mês. cutn

-'quipc dc linpiatHítção c aquisição preventiva de grande número dc insunios, a íini de assegurar não houvesse a indisponibihdadc

dc auák,(ifcr deles para a consecução dns objctn os da parccria.qual sçia. o atcndiiTicnto acontonui dc itxio aninuii que necessitasse

as-fiMciKia em urgência e eracrgéncia. em período pandêmico e de carência econônucii-socral da população belo h«ri/<muna.

isto posto, reiterando o Oficio 15-042021. cm consonância com o Plano de Trabalho Consolidado e

( ronograna de Desembolso, tendo cm \ ista que o repasse inaugural deu-se em 18 de março, sendo previsto o prt>.\imo cm 60

(>cssenta) dias. balizada pela Lei MROSC. Lei Federal n" 13.01^ 2014. esta Instituição aproveitar para indagar sabre a anuência

da aiicração de Plano de Trabalho e Termo de Colaboração n" S.\iM.4 001 2020, eventual novo cronograma de desembolso

(mensal?) para lazer frente aos custos mensais impostos pelo 1. aumento de demanda do equipamento, em função da procura

pelos municipes usuários tutores e 2. aumento flutuante do valor dos insumos. em função do período epidêmico e de escassez.

H. tendo eat vista a necessidade dc pagamento de folha, no próximo 5"dia útil de maio próximo, c a inevitável descontintudade

daoperaçãonesta pró.Kima sexta-feira, dia 30de abril docorrente ano. indaga-sc sobreo interesse e disponibilidade da i. Secretaria

Municipal dc .Meio .Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, sobre a viabilidade de assinatura em documento revisiona! do

( ontrato por 1ermo Aditivo até o fim do mêsc ultcrior repasse, visando saldar o pagamentodas despesas operacionais e o custo

cíim eqinpo técnica medico-v eterinária c dc apoio, motivo de maior preocupação da OSC parceira, entretanto, som detrimento ás

demais imprescindíveis despesas.

Imfactada pek» cxwtua! não rccquüibrio da equação econõnüico-luiíHiccini tniciaL a A.N!CLI\'EP.\-SP

ca.iUccc. com pesar, o ns-co dc dcsc^ntinuidadc do contraio e da manuicríçâo operacional, ultenonricnte ao pròx-nio 3Ódc ahril,

-,-•1. .ilc dã? cun..ci.is::ênc!as. « .-icrcni dirimidas, admmisírjiív a ou iudic;ahnentc. confornií deliberação eijntraíual c entre a.s partes,

f evidcMHcntentc. se busca a todo custo evitar.

Rua L lisses Cruz, 285 - CEP: 03077-000 - São Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11) 98437 5555 - projetos «ancliv cpa-sp,coni.bi - wv\v\.ancliv epa-sp.com.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DL CLJNICOS \ ETERINARIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS A N C L l V E P A

CNPJ n" 45.877.305/0001-14
«te P»«i»»«<i»Aniír-*j

Renovando protestos de consideração.

Aíenciosaniente.

Daniel Merreira Jarrougc

Associação Nacional dc Clínicos Xeterinários de Pequenos Animais - São Paulo - ANCI.I\'F.PA SP

Fvcclcntissinio Senhor

Uonlor MÁRIO \\ ERNECK

1)1). Secretário Municipal de Meio \n)l)iente

da Pi efcitura dc Belo Hori/onle

Rua l lisscs Cruz. 285 - CFP: ().^()77-00« - São Paulo - SP

(11) 3031 0067/ (11) 98437 5555 - projetos'» anclivepa-sp.com.br - ww>\ .aiiclivepa-sp.com.br
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Engenhar

CONTRATO OE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO -

1"ETAPA DO GALPÃO 1

Pelo presente instrumento particular, de um lado ASSOCIAÇÃO NACIONAL OE
CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, pessoa jurid.ca cte direiíP
privado Inscnto no CNPJ sob o n" 45 877 305/0001-14 corn sede n^i Rja UHsses Cruí"
285 Tatuapé, São Paulo ^ SP neste ato representada na í^orma prevista em seu
Estatuto Socía! doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado Engenhar
Engenharia e Arquitetura, inscrito no CNPJ sob o n" 36.521.902'OOOt-lO com sede «i»
Rua dos Goftacazes. 903, Centro. Belo Horizonte'MG doravante denominada

sirnptesnente CONTRATADA, tem entre st, justo e contratado o oreser.te que se

regera pelas seguintes Clausulas e Condições, com amparo lega! nos anigos b 10 e
seguintes dc Código Cfvii Brasileiro (Lei n,® 10.406/2002).

O contratado deverá prestar serviços de execução de obras, situado na Rua Bom
Sucesso. 731, Carlos Prates. Belo Horizonte/MG. que possui aproxtmatíarnent«% 890nv'

Na modalidade de OBRA POR ADMINISTRAÇÃO o senwiço será executado cie aconso
com o que foi solicitado pelo contratante. Como garantia do servtço. a CONTRATADA
estará á disposição nos próximo 3 anos. posterior a reforma, visando que nenhum outro
teT-eiro lenha realizado qualquer seanço posterio'' no mesmo local

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

Forro no gaiç^ío cnrnpieto RS/8.000.0Q

Hidráulica completa RS 12 500,00

Ptso fconcretagem./ou contra piso. polímento) RS 9.000 00

Pintura Interna RS 13 500.00

Alvenaria RS 12,000.00

Divisónas em dryvvaíl RS24 700.00

Elétrica completa {Sem rede de dadosi RS,35.000 00

Vidros nas divisórias, RS5..300.00

Ar-condidonado RS5.000.00
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Paragrafo Únsco
O CONTRATADO prestara os serviços descritos no caput desia cisusuia St^n^
qualquer exclusividade, desempenhando atividades para íerceircss em geral desae
que não haja conflito de interesses com o pactuado rKi jjresente cont''aio de
prestação de serviços de construção.

Os serviços ora contratados serão prestados em um prazo de no maxirno ate o dia
20 de fevereiro como soitcilado pelo CONTRATANTE, contados a pantr da
assinatura de contrato.

Parágrafo Pnmetro

Decorrido o prazo estipulado no parágrafo primeiro aama. e havenoo fiecesstcaae
de av'SO prévio por escnto. considerar-ss-á o presente contrato rescindido

Parágrafo Segundo

Caso o C0^4TRATAD0 ultrapasse o prazo da cbra sem aviso prev!<::. o 'Tiesmo
deverá pagar uma multa de 2% ao da sobre o valor total da obra.

Come remuneração pelos serviços a serem prestados, o CONTRATANíTE
remunerará c CONTRATADO, mediante o pagamento do valor de RS 145.300.00 ♦

10% de admOTístraçâo. da seguinte forma;

Mão- de -obra e matenai

1. 40% de entrada.

2, .30% intermediário;

3.. 30% na entrega do serviço.

Administração sobre o valor final da obra
1. 100% na entrega do serviço.

Parágrafo Primeiro

A remuneração pelos serviços conlralados inclui todos os encargos í'-abalhis!as

sociais, previdenciános, securitános e outros não nominados gastos e despesas

relativos ao exercício dos serviços contratados, por mais especiais que sejam nada
mais sendo devido pelo CONTRATANTE ao CONTRAT.ADO, a qualquer titulo

Parágrafo Segundo

O contratante efetuará iodas as reíençòes devidas a Htulo de tributos federais,
estaduais e muriicipais
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Parágrafo Terceiro

O presente contraía não irnphca em qualquer vínculo empregaiicio 'ío-
CONTRATADO com o CONTRATANTE em relação aos serviços de corslruçao ora

descritos.

- São obrigações exclusivas do contratado;

a) Executar a obra na forma e moco ajustados, dentro das normas e especificações
íecmcas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos

b) A iotaí .'"esponsabitidade pelos atos e,'ou om!ssõ€Ks praticados por seus
runcionanos. bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venhan-"

a sofrer ou causar para o CONTRATANTE, s seus clientes ou terceiros crrn geral, emi

decorrência da prestação dcs sen/íços prestados neste contrato,

c) Reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desconformioade com
o projeto, instruções e normas respondendo por todas as despesas decorrentes
deste serviço, bem como prestar toda a asststénc»a técnica referente ao serviço
executado:

d) A total responsabilidade pelas despesas decorreriies cios ,sfcrviÇüs or?>
contratados, seja por exigência legal ou em decorrência da necessidade :.;as
3en/!ços. nada podendo ser cobrado ou exigido do contratante desde que náo haM
qualauer outra expressa previsão contraluaf em contrário

- São obrigações exclusivas do contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma e rnodo íiprazados:

b) Fornecer ao CONTRATADO o que for necessaro para a execução dos trabalhos
de maneira cntenosa na forma das onentaç-õíís escntas que serão encaminhadas

c) Colocar à disposição da CONTRATADA as necessárias verbas pecunánas para
desenvolver o trabalho a ser prestado cumprindo os acordos e/ou compromissos
assumidos junto aos órgãos judiciais, governamentats. instituições bancarias
fornecedores c outros.

a) As alterações ce valores aue venham a ser discutidos e aprovados petas partes
deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo

b) Fica expressamente vedada, no todo ou em parle, a iransteréncia ou cessão dos

serviços objeto do presente instrumento.
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cj É expressamente vedada à CONTRATADA a uliiizaçác de trabalhadores
menores, puberes ou impúberes, para a prestação dos 8erv«ços ora contratados

d) Os sep/!Ços ora contratados estarão sujeitos a ampla fiscalização de
contratante ou seu preposto. para vistoriar os trabalhos praücados. podendo
fornect^r orientações na construção, a qualquer tempO: pedir o afastamento de
empregados do CONTRATADO que riâo apresentarem conduta adequada

e) Ac CONTRATANTE fsca ressalvado o direítc a ação regressiva em face do
CONTRATADO e ainda, a retenção da importância devida, ent razão da quitação d»
obrigações írat3aihistas dos empregados do CONTRATADO

f) Fica assegurado o direto do CONTRATANTE ao ressarcimento dos danos
sofridos em virtude ae interpelação judiciai em razão de obrigação não cumprida pelo
contratado.

Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente e de pleno direito o presente
aontrato de prestação de servsços de constnjção, a qualquer tempo, intíeoenoente
de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a ouir.3 part»-'*
qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito
com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvado o paqarnento dos ser\'!ços ,á
prestados.

Parágrafo Primeiro

O presente contrato de prestação de serviços de construção tamoem sera
rescindido, ae pleno direito, nos seguintes casos., sen que assista «o
CONTRATADO direito a qualquer tipo de indenização. res.iwrí..!me')l'j ol rnulia :>or
mais espectaf que seja-

a) Por insolvéncia. impetraçâo ou solicitação de concordata ou falénaa do
•contratado:

b) O não cumprimento de qualquer obrigação do contratado para com o contratante
sejam obrigações originadas no presente instrurTíento ou em outras reíações
comerciais,

c) snacimpíemento contratual.
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O CONTRATADO responde-a pc qualquer dano nu prejui70 (íireía nu indireiameRté

causado ao CONTRATANTE, seja oor ação ou omissão, sud ou cie seus preposlos
devendo o rnesmc repara-lo

Vate ressaltar que, caso o piso do galpão não se)a refetío de acordo com o
recomendado, o CONTRATADO não terá responsabilidades sobre possiveis trincas

t"u!uras.

As paies elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte Estado do Minas Gera-s
para que nele sejam dirimidas todas e quaisquer duvidas ou questões ^rtundas do

presente contrato de prestação de sen/iços de construção, renunoando ds oarles. a
qualquer outro, por mais especial e|3rivi!egiado que seja. E por estarem assim justos
a cont'"atados, assinam o presemeíem tr% (02) vias de igual -eor e forma

1

Belo Horizonte. 21 de janeiro de 202

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE Òi^lCOS VETERINJÂRIOS DE PEQUENOS
aIÍimaís

CPF,/CNPJ: 45.877,305/0001-14

9.,

Engenhar -^rgenhanà e Arquitetura
CNiPJ 36 521.902^0001-10

EíKiGraço Rua aos Goitata^es 903, Centra - Beio Horizonte

Teísfone 131)9 9538-0905

--- E,-'Tia,il engenhar.engearqíggniaif com
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Engenhar

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO - 1= ETAPA DO GALPÀO 1

Pelo presente instrumento particular, de um lado ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, pessoa jurídica de direito
privado. Inscrita no CNPJ sob o n° 45.877.305/0001-14 com sede na Rua Ulisses Cruz,
285, Tatuapé, São Paulo / SP. neste ato representada na forma prevista em seu
Estatuto Social, doravante denominado CONTRATANTE e. de outro lado ENGENHAR

ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.521.902/0001-10 com

sede na Rua dos Goitacazes, 903. Centro, Belo Horizonte/MG, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, mediante as

seguintes cláusulas e condições a seguir, conforme previsto na alínea 'a" da Cláusula
sexta do contrato assinado entre as partes.

O presente instrumento tem por objetivo o acréscimo de serviços, bem como e por
conseqüência, o acréscimo do valor contrato, forma de pagamento e alteração do prazo
de entrega final.

Parágrafo I - Acordam as partes o acréscimo dos seguintes serviços:

. Hidráulica RS 2.500.00

-,'\dicionar ralos nos corredores;

-Adicionar 8 pontos de ralos para canii e gatil;

-Ponto hidráulico da lavagem;

• Alvenaria e revestimento RS 6.400.00

-CJatil - 4 unidades

-Canil - 4 unidades

• Parede DrywaII - 18,00m- RS 5.000.00
-Adição dc parede do novo centro cirúrgico

-Adição de 2 div isórias na sala de esterilização e roupagem.

-Adição de porta balcão para farmácia.

-Chalt para ícchar painuuia de água p!u\ iul,

• Elétrica RS .^00,00
-.Adição dc ponto elétrico na farmácia (127 220V'i

. Porta do Raio-X RS 1.500.00



Contrato de Locação de Bens

'•^e\o presente instrumentos particular, as partes, de um !ado, corno

LOCADOR MED-SINAL INDÚSTRIA COMÉRCiO DE PRODUTOS

vETERiNÂRIOS, inscrita no CNPJ sob o n? 00.172.291/0001^03, estabelecida

a Rua Roberto Koch, 644.- Vila Independência - São Paulo - SP, de outro

iado, como LOCATÁRIO, ASSOCiÂÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS
VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, inscrita no CNPJ sob
n? 45.877.305/0001-14, estabelecida a Rua Ulisses Cruz, 285 -- Tatuape, São

Paulo - SP. tem entre si como justo e contratado o que segue:

1. o LOCADOR, que é legitimo proprietários dos bens locados erti

questão ivsde anexo), novos e em perfeito estado, da os referidos

objetos em iocação ao LOCATÁRIO, para fins de uso no Hospital
Vete.nnano ern Belo Horizonte/MG, Rua Bom Sucesso, 731 ™Caríos

Prates, Beio Horizonte, MG, com uma entrada de 30% do valor total

como prifTieiro aluguel no valor de RS 34.654,00 (tnnta e quatro mil.

seiscento e cniquenta e quatro reais) a título de entrega, e o restante
em pelo prazo de 09(nove) meses, no valor de RS 8.647,50 {oito í-nil,

seicentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) à partir de 18
de março de 2021, e as demais todo dia 18 de cada més. sendo a
ultima em 17/11/2021.

2. O nào pagamento nas datas avençadas acarretará muita de 5% sobre
o valor da locação do mês.

3. Ao fina! desta contratação o LOCADOR, efetuará a doação dos
materiais para o LOCATÁRIO, se este assim solicitar.

4. E vedado ao LOCATÁRIO ceder, emprestar ou subiocar. total ou
parcialmente., o objetivo locado sem a anuência, por escrito do
LOCADOR

b, fcste instrumento se dará rescindido, se qualquer das partcís

descumprir qualquer cláusula deste instrumento.

fa Pica eleito o foro da Comarca de São Pauto para dirimir qualquer
litígio oriundo deste contrato.



Nestes termos, por estarem justas e contratadas, as partes assinaíii o

presente instrumento, em duas vias de igual teor.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

MED-SINAL INDUSTRIA COMERCIO DE-PRODUTOS VETERINÁRIOS
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Movtis I ímifMAims hoâ. -»i

Bua Robeno Koch. 644
m» independência -CEP 04221-060
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i^Med-Sinal
Móveis e Equipamentos Ltda. - ME.

1M tMN tü MMS «IteillÜHtS"

Med-Sinal líidustria e Comercio de

{•yp} 00.172.29 í/oooi-o:í

RECIBO

Recebemos de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE

CLÍNICOS VETERINÁRIOS, inscrita sob o
CNPJ 45.877.305/0001-14 a quantia de R$

34.654,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e

cinqüenta e quatro reais) correspondente a

entrada pera bens locados e pela clareza

firmamos o presente.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2021.

^00 172 291/0001-03"!
MiO-SWM INDUSTRIA f C0//ÍPCí3 dl
MOVÍIS l lOUlPAMEHIOS I1DÂ, - /AÍ

Rua Roberto Koçn. b44
Via - CEP 04221 •Q60

l. . SAO «AUt.O SP «J

Rua Robe?-to Koch, (344 Ipiranga • S."io Paulo - SP -- CEP 0422 I •Oòt'!

ÍO! I) ZVf 14-4006

• ."li* i., ssiuU ' i'5T' 't ivww.nu-il-siiitii.fusTi.hf
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DOC. 07

Relatório de Comandas/Vendas

Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1116592 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 240867 - ANDREIA DE SOUZA ATAIDES Tels: (31) 9757-40203 (31) 9922-02307

303973 - MEL Quantidade

Adm. Medicação Intramuscular- BH 1,000

Adm. Medicação Pré Anestésica - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Cirurgias Gerais - BH 1,000

Cirurgias Oncológicas-BH 1,000

Curativo Médio - BH 1,000

Procedimento Anestésico - BH 1,000

Código: 1116609 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249030 - BARBARA CRISTNA LOPES Tels: (31) 9910-02299 (31) 9958-58726

" 314240-ASTOLFO Quantidade

Alt - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Fosfatase Alcalina - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116613 Aberta em: 30/04/202 Fechada em: 30/04/202

Cliente: 247193 - CAMILA CRISTINA GOMES DOS Tels: (31) 9974-56960 (31) 3487-3235

311925-JADE Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 2,000

Adm. Medicação Pré Anestésica - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 2,000

Cirurgias Gerais - BH 1,000

Curativo Pequeno - BH 1,000

W Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Procedimento Anestésico - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Código: 1116617 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249035 - EDISON NOGUEIRA CORRÊA Tels: (31) 9948-13898 (31) 9949-13233

314246-SOFIA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1116633 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249038 - ELiZANGELA MARIA ASPINELI Tels: (31) 3377-7509 (31) 9961-73327

314252 - BIBELÔ Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Página 1



Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1116638 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249041 - CLAUDIA APARECIDA SPINELLI Tels: (31) 9869-72079 (31) 3377-7509

314254-SHARON Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1116647 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 248260 - AMANDA ALVES MAXIMIANO Tels: (31)9988-95458

314257 - MAX Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116661 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

0:iiente: 249046 - EDMAR DIMAS DA SILVA Tels: (31) 9926-11240 (31) 9983-24523

314261 -SLECH Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 4,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1116682 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249053 - MAURILIO FERNANDES Tels: (31) 9244-4811

314268 • MEGUE Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 3,000

Adm. Medicação Pré Anestésica - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 4,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

^ Cirurgias Gerais - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Curativo Pequeno - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Procedimento Anestésico - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1116685 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249054 - MARIA DE CASSIA BISPO DA Tels: (31)9940-09011 (31)9932-64115

314269 - NINA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1116702 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249062 - VERÔNICA DANEZ MAIA Tels: (31) 9885-29453

Página 2



Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário; SROCHA

314278 - NINA

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

Ultrassonografias - BH

Quantidade

1,000

1,000

1,000

Código: 1116705 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249063 - JOSIANE ALVES LEMOS COSTA Tels: (34)9913-63797

314280 - MARLEY Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116715 Aberta em: 30/04/202

Cliente: 249070 - DAMARIS ARAÚJO FERNANDES Tels: (31)9957-72162

I 314286-BOLOTA Quantidade
Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Fechada em:

Código: 1116720

Cliente: 249073 - LEANDRA PAULA NEVES

314289 - MARIE

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Radiografias Digitais - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Código: 1116740

Cliente: 249080 - ISRAEL RESENDE

P 314296 -BRANQUELO
Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31) 9718-81372 (31) 9917-4220

Quantidade

2,000

1,000

4,000

1,000

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31)9916-43739

Quantidade

3,000

1,000

Código: 1116751 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249083 - OTHON JÚLIO PEREIRA ROS Tels: (31)9940-80939

314301 - CHICO Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1116767

Cliente: 249088 - JOICILENE ADRIANA

314305 - PITICA

Consulta Clínica Medica - BH

Radiografias Digitais - BH

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31) 9964-76837 (31) 3371 -6545

Quantidade

1,000

2,000
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Relatório de ComandasAAendas

Período de Emissão; 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema; 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1116773 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 246700 - BARBARA ELLEN GAMA Tels: (31) 9844-90444 (31) 9854-48450

311296 - KITTY Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Pré Anestésica - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Cirurgias Oncológicas-BH 1,000

Curativo Médio - BH 1,000

Procedimento Anestésico - BH 1,000

Código: 1116774 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249091 - ANGELA DE JESUS CARVALHO Tels: (31)9867-01701 (31)3221-9040

^ 314311-KENAY Quantidade
" Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Teste Oftalmicos - BH 2,000

Código: 1116794 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249102 - FELIPE LOPES ARAUHO Tels: (31)9872-22691

314319 - BOB Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Código: 1116796 Aberta em: 30/04/202 Fechada em: ~
Cliente: 249100 - KAYLANE GABRIELLY VIGÁRIO Tels: (31)9753-02885

314322 - SATIVA Quantidade

IP Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000
Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1116805 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249107 - MARCOS VINÍCIUS SANTOS Tels: (31)9920-07123 (31)9860-21407

314327-DOG Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 4,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia-BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116813 Aberta em: 30/04/202 Fechada em;

Cliente: 249110 - FATIMA CONCEIÇÃO ROSA Tels: (31)9914-29488(31)9914-94235

314330 -PINGO Quantidade
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Adm. í\/ledicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116821 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249112 - EDENILSON CRISTIANO Tels: (31)9821-98789

314332-TAYSON Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1116833 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249115 - ROSA MARIA FERREIRA/OI Tels: (31)9711-47050(37)9985-36589

314336 - LULU Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

^ Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000
Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1116850 Aberta em: 30/04/202 Fechada em: ~
Cliente: 249121 -FRANCISCO PAULINOBRAL Tels: (31)9861-09772

314341 -VELUDO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Sorologia para Leshimaniose - BH 1,000

Código: 1116852 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249122 - RAQUEL APARECIDA TIBURCIO Tels: (31)9734-29107(31)9944-49317

314342-MAGALI Quantidade

W Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000
Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Código: 1116866 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249128 - SILVANA CARVALHO RAMOS Tels: (31) 3452-5409 (31) 9985-11547

314349 - PINK Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1116869 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249129 - SÔNIA DE FATIMA DOS Tels: (31)3452-5409(31)9753-02700(31)9885-11547

314350 - COCÃQ Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas
Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1116880 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249130 - LILIAN MARIATEIXEIRA Tels: (31)9967-84574

314353 - NINA Quantidade

Adm. Medicação Intramuscular- BH 2,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Curativo Grande - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116881 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249131 -JESSICANAYARA CAMPOS Tels: (31)9950-99817

314354 - AURORA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 5,000

^ Consulta Clínica Medica - BH 1,000
^ Glicemia-BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1116891 Abertaem: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249133 - MARINALVA NERES BATISTA Tels: (31)9732-64041

314358 - LARA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Sondagem - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1116895 Abertaem: 30/04/202 Fechada em: ~~
Cliente: 249134 - ARIANA DASILVA VIEIRA Tels: (31)9854-74647(31)9850-48589

P 314359 - MEG Quantidade
Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código; 1116931 Abertaem: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249142 - WENIO FERREIRA LIMA Tels: (31) 9962-23273 (31) 9933-85096

314375 - BETOVEN Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 3,000

Código: 1116988 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249153 - JAIR JÚNIOR DE SOUZA PAULA Tels: (31)9751-12409(31)9912-27615

314393-SOL Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Oxigenoterapia - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Sondagem - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1117025

Cliente: 239893 - ROBSON JOSE SOUZA

302750 - TIGA

Retorno - BH

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31)9844-62908

Quantidade

1,000

Código: 1117039 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 244627 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE Tels: (31)8805-0799

308662 - FRED Quantidade

Radiografias Digitais - BH 5,000

Retorno - BH 1,000

Código: 1117083 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 245348 - POLIANA HELENA ALMEIDA Tels: (31)9850-63116(31)9976-23964

309578 - LAIKA Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código: 1117094 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 240208 - CLÁUDIO BARTOLOMEU DOS Tels: (31)9992-79192

309593 - SNGOR Quantidade

P Retorno - BH 1,000
Sondagem - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117107

Cliente: 246985 - ELAINE GONÇALVES DE

311669-MARCHI

Consulta Clínica Medica - BH

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels; (31)9970-50270

Quantidade

1,000

Código: 1117160 Aberta em: 30/04/202 Fechada em;

Cliente: 249198 - GUSTAVO JOSE PIANETTI Tels: (31)9921-33651 (31)3422-6300

314449 - BLACK Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Tranquilização/Sedação - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas
Período de Emissão; 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário; SROCHA

Código: 1117172 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 246398 - GERASIMA FERREIRA DIAS Tels: (31) 9886-60002 (31) 3244-0257

310914-BELINHA Quantidade

Retorno-BH 1,000

Código: 1117186 Aberta em:

Cliente: 249201 - ANA LUISA DE SA TAVARES Tels:

314452 - JOÃO VÍTOR

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

Ultrassonografias - BH

30/04/202 Fechada em:

(31)9759-64020

Quantidade

1,000

1,000

1,000

Código: 1117193 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

^Cliente: 241462 -ANDRESA GUIMARES SERINOLI Tels: (31)9915-39790
304698 - MARIE Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código: 1117198 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 244943 - FABIANA STEFANY RAMOS Tels: (31) 9858-32541 (31) 3433-2443

309057 - TED Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código: 1117202 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 242016 - LEANDRA LOURENCO DASILVA Tels: (31)9974-04562

305391 - BELINHA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 4,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1117212

Cliente: 246640 - MARIA DAS GRAÇAS DA

311230-PINGO

Retorno - BH

Aberta em; 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31)9852-34841 (31)9995-09988

Quantidade

1,000

Código: 1117218 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 241564 - MARCIA ALCIDES DE ABREU Tels: (31) 9958-16861

304839 - PRETINHO Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código: 1117236 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 244488 - SIMONE JORGE RIBEIRO Tels: (31) 9850-24930 (31) 9848-07327

308485 - NINA Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Pré Anestésica - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas
Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: BROCHA

Adm. IVIedicação Sub Cutânea - BH

Aferição de Pressão Arterial - BH

Cirurgias Gerais - BH

Curativo Pequeno - BH

Procedimento Anestésico - BH

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Código: 1117248 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 244488 - SIMONE JORGE RIBEIRO Tels: (31)9850-24930(31)9848-07327

314461 -JOLIE Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1117252 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 248160 - GlOVANNA DE PAULA SOARES Tels: (31)9856-61935(31)3452-9476

I 313111-PRETINHA Quantidade
Retorno - BH 1,000

Código: 1117265 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249207 - ANDRESSON JÚNIOR MARQUES Tels: (31)9891-27589

314462 - NILO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1117285 Aberta em:

Cliente: 245621 - VALDINEIA FERNANDES Tels:

309930 • LILI

Retorno - BH

30/04/202

Quantidade

1,000

Fechada em:

Código: 1117290

quente: 247062 -ANA CAROLINE COSTA
311765-NEGUINHA

Cirurgias Oncológicas-BH

Curativo Grande - BH

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31) 3473-2840 (31) 9929-47659

Quantidade

1,000

1,000

Código: 1117309 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 249211 - VITORIA KATHLEEN DELMIRO Tels: (31)9917-27904(31)9949-91922

314467 - MAIKE DELMIRO Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Cirurgia BaixaComplexidade-BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117312 Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Cliente: 246013 - CRISLAYNE DOS ANJOS PRADO Tels: (31)9832-88068

30/04/202
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Relatório de ComandasA/endas
Período de Emissão: 30/04/2021 até 30/04/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

310426-NINA

Retorno - BH

Código: 1117350

Cliente: 243204 - JOSE PEREIRA VELOSO

306881 - KARINA

Retorno - BH

Código: 1117360

Cliente: 246711 - GILVAN (GCM)

311310-CHATONILDO

Retorno - BH

Quantidade

1,000

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31)9755-77219

Quantidade

1,000

Aberta em: 30/04/202 Fechada em:

Tels: (31)9970-91705

Quantidade

1,000

^odigo: 111/3// Aberta em: 30/04/202 Fechada em:
Cliente: 249216 - POLYANA APARECIDA DA SILVA Tels: (31) 9927-39439 (31) 9915-71948

314475 - BIDU

Consulta Clínica Medica - BH

Código: 1117432

Cliente: 243128 - JANE CRISTINA NUNES

306791 - SOL

Consulta Clínica Medica - BH

Oxigenoterapia - BH

Sondagem - BH

Tranquilização/Sedaçâo - BH

Quantidade de registros:

Quantidade

1,000

Aberta em: 30/04/202

Tels: (31)9914-41508

Quantidade

1,000

1,000

1,000

1,000

60

Fechada em:
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Relatório de ComandasA/endas
Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHAPeríodo de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021

Código: 1117767 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249314 - ALEXIS MOREIRA DE Tels: (31) 9733-29050 (31) 9926-78317

314701 - BAGUERA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117773 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249313 - JANE MARIA GONÇALVES Tels: (31) 9823-89916 (31) 8899-9207

^ 314704-PABLO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1117789 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249320 - EVA AUXILIADORA VIEIRA Tels: (31)9861-02078

314711 -SNOA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 7,000

Código: 1117796 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249321 - CLAYTON VICENTE FERREIRA Tels: (31)9851-72352

314712-ESTOJINHA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

•
Código; 1117814 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249326 - THAIS DE SALES XAVIER Tels: (31) 9929-86604 (31) 9878-17332

314715-LUNA Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 2,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1117824 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249330 - ELISANGELA DE ANDRADE Tels: (31)9857-28677

314722 - TICO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000
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Relatório de Comandas/Vendas

Período de Emissão; 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1117839 Aberta em; 03/05/202 Fechada em:

Cliente; 249334 - JANAINA IARA G0I\/1ES DE UMA Tels: (31)9889-21313(31)9711-17413

314728 - MINIE Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1117847 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249336 - ZILDA ALEXANDRE DINIZ Tels: (31)9921-48672

314730 - BILU Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código; 1117871

^Cliente; 249343 -ADRIAN ARIEL
314742 - LUNA

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Glicemia - BH

Hemograma - BH

Código; 1117872

Cliente: 249344 - NATHALIA JULIA CAXITO

314740 - DUQUESA

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

pódigo: 1117890
íliente: 247901 - VERA LÚCIA AZEVEDO

314752 - MEG

Consulta Clínica Medica - BH

Aberta em; 03/05/202 Fechada em:

Tels: (11)9571-94860

Quantidade

2,000

1,000

1,000

1,000

Aberta em; 03/05/202

Tels: (31)9948-26126

Quantidade

3,000

1,000

1,000

Fechada em;

Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Tels: (31)9927-47700

Quantidade

1,000

Código; 1117897 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249353 - PATRÍCIA APARECIDA DIAS Tels: (31)9992-56115

314751 -JORGE Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1117936 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249366 - ERNANI GOMES DE OLIVEIRA Tels: (31)9990-94185(31)2515-3222

314768-JUJU Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1117938 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249367 - ADELIA TELES RAMOS DIAS Tels: (31)9883-78228

314771 - BILI Quantidade

Abdominocentese - BH 1,000

Adm. IVledicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117953 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249373 - FABIOLA CRISTIANE DE Tels: (31)9898-93252

314776 - BOLINHA Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

^ Adm. Medicação intramuscuiar- BH 2,000

^ Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 3,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117967 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249375 - THIAGO SIDNEY GOMES Tels: (31) 9928-08730

314783 - PIERRE Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Curativo Grande - BH 1,000

Tranquilização/Sedação - BH 1,000

Código: 1117968 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 247536 - ELIENE NUNES ALVES Tels: (31) 3331-6757 (31) 9891-35539

312335-KYARA Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código; 1117981 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 246120 - VILMAR CÂNDIDO DE ALMEIDA Tels: (31)9333-13901

310570-KYARA Quantidade

Retorno - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1117991 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249389 - ROSEMARY GOMES MOTA Tels: (31) 9944-65158 (31) 9586-30003

314793 - MAIA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1117995 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249391 - LEIA RODRIGUES DE SOUZA Tels: (31)9946-30809

314797 - NINA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1118007 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249397 - JUCILENE SILVA DE SOUZA Tels; (31) 9888-73295

314801 -MEL Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1.000

Glicemia - BH 1,000

Código: 1118090 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

♦cliente: 248290 - ESTHER ARMANDO SILVA Tels: (31) 9929-98004 (31) 9883-83411
313276-MAGGIE

Consulta Clínica Medica - BH

Radiografias Digitais - BH

Ultrassonografias - BH

Código: 1118123

Cliente: 249440 - CLEBER NUNES SILVA

314855-PANDORA

Adm. Medicação Intramuscular- BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Curativo Médio - BH

Ultrassonografias - BH

Quantidade

1,000

2,000

1,000

Aberta em: 03/05/202

Tels: (31)9956-03852

Quantidade

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

Fechada em:

"Código: 1118177 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 248495 - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA Tels: (31)9885-76589(31)9882-69110

313524 - NEGUINHO Quantidade

Retorno - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1118192 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 247723 - ANTONIO VIEIRA DA MATA Tels: (31)9131-79000

312558 - DUCK Quantidade

Retorno-BH 1,000

Código: 1118267 Abertaem: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249487 - MIRTES BUENO CAMPOS Tels: (31)9850-27914(31)9899-19447

314914 • AMARELO Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema; 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Adm. Medicação Intramuscular- BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Swab de Esporotricose - BH

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Código: 1118322 Aberta em: 03/05/202 Fecliada em:

Cliente: 246931 - CATARINA BUSERI DORO Tels: (31)9912-95591 (31)3336-2098

311606 - NEGUINHA Quantidade

Cirurgias Gerais - BH 1,000

Cirurgias Oncológicas-BH 1,000

Curativo Grande - BH 1,000

ódigo: 1118327 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 245872 - ELOISIA CRISTINA REIS DE Tels: (31)9956-50198(31)9995-81210

310262 - AMORA Quantidade

Adm. Medicação Intramuscular- BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1118332 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249353 - PATRÍCIA APARECIDA DIAS Tels: (31)9992-56115

314934 - CARLOTA JOAQUINA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1118347 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

l^iente: 249506 -ALESSANDRO ADOLFO VIRIATO Tels: (31)9994-41891
314940 - DEDÉ Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1118358 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 248788 - LUCINEIA DIAS DE OLIVEIRA Tels: (31)9968-47066

313946 - CAMOMILA Quantidade

Retorno-BH 1,000

Código: 1118399 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249516 - ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA Tels: (31)9973-99781(31)9883-30278

314952 - BQB Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Intramuscular- BH 2,000
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Relatório de ComandasA/^endas
Período de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Glicemia - BH

Hemograma - BH

Sorologia para Leshimaniose - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Código: 1118413 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249518 - MORGANA LOPES ALMEIDA DE Tels: (31) 9990-31090 (31) 3623-4949

314953 - NALA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Código: 1118437 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249520 - BRUNO TOLEDO DE SOUZA Tels: (31) 9894-24280 (31) 9895-89133

314956 - PITOCO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1118482 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249525 - POLLYANNA RAFAELA DA SILVA Tels: (31) 9958-73952 (31) 2551-3744

314964 - DUKE Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Swab de Esporotricose - BH 1,000

Código: 1118484

Cliente: 249526 - MARCELLA ANTONINE

I 314965-PRÍNCIPE
Adm. Medicação Endovenosa - BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Glicemia - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Tels: (31) 3374-7374 (31)9849-14110

Quantidade

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

Código: 1118486 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 246526 - JOEL AMARAL DE SOUZA Tels: (31)9894-34236(31)9887-12340

311093 • ESTEICE Quantidade

Retorno-BH 1,000

Código: 1118520 Aberta em:

Cliente; 249535 - ALIENE SOARES DOS SANTOS Tels:

314976 - SONECA

Adm. Medicação Endovenosa - BH

03/05/202 Fechada em:

(31)9957-30543

Quantidade

1,000

Página 6



Relatório de Comandas/Vendas
Período de Emissão: 03/05/2021 até 03/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Adm. Medicação Intramuscular- BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Cistocentese - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Oxigenoterapia - BH 1,000

Sondagem - BH 1,000

Tranquilização/Sedação - BH 1,000

Código: 1118526 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 240187 - ISABEL CRISTINA RODRIGUES Tels: (31)9811-75915

303126 - MAYA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

^ Retorno-BH 1,000

Código: 1118536 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 245850 - REGIANE ROSA CASSIMIRO Tels: (31) 9873-43764 (31) 3483-6869

310240 - BETHOVEN Quantidade

Retorno - BH 1,000

Código: 1118593 Aberta em: 03/05/202

Cliente: 240966 - JOSE GERALDO DE ASCENCAO Tels: (31)3453-2979

309921 - NECA Quantidade

Retorno-BH 1,000

Fechada em:

Código: 1118619

Cliente: 249542 - ELIAS SOUZA TAVARES

K 314982 -DELEGACIA
Consulta Clínica iVIedica - BH

Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Tels: (31) 3386-2322 (31) 9883-41555

Quantidade

1,000

Código; 1118639 Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Cliente: 249544 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA Tels: (31)3032-0443(31)9731-81372

314984 - BRANCA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1118692

Cliente: 249550 - ROSANGELA MARIA DE

315003-BILI

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Retorno - BH

Quantidade de registros:

Aberta em: 03/05/202 Fechada em:

Tels: (31)9890-57019

Quantidade

3,000

1,000

44
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Relatório de Comandas/Vendas

Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1118979

Cliente: 248832 - CATIA LETICIA SANTOS

314000 - MEG

Adm. Medicação Endovenosa - BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Hemograma - BH

Retorno - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Ultrassonografias - BH

Aberta em:

Teis:

04/05/202

(31)9752-55424

Quantidade

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Fechada em:

Código: 1118988 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249518 - MORGANA LOPES ALMEIDA DE Tels: (31)9990-31090(31)3623-4949

314953 - NALA Quantidade

Radiografias Digitais - BH 2,000

w Retorno-BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1118998 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 241848 - ALINE DE LOURDES BATISTA Tels: (31)9888-18707

305197 - PATI Quantidade

Cirurgias Oncológicas-BH 1,000

Curativo Grande - BH 1,000

Código: 1119001 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 246329 - DAIANA ELIAS MENDES LIMA Tels: (31)9717-10697

310835 - PRINCESA Quantidade

Radiografias Digitais - BH 2,000

Retorno - BH 1,000

p Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119030 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249631 - HELENI MARIA DE SOUZA Tels: (31) 9837-72963

315147 - LUNA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119054 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249640 - MARGARIDA ROMUALDA DA Tels: (31)9912-59839(31)3088-1762

315155 - PAÇOCA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000
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Relatório de ComandasA^endas
Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1119056 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249635 - ENY RITA DE SOUZA Tels: (31)9735-20231

315156-LORI Quantidade

Consulta Clinica Medica - BH 1,000

Código: 1119063 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248869 - JULIENE ROSA DOS SANTOS Tels: (31) 9831-92028 (31) 9931-64741

314044 - JAROLDY Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Intramuscular- BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1119074 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248482 - JOSELIA TAVARES DE PAULA Tels: (31) 9751-29741 (31) 9759-84229

313518-CHORÃO Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 3,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Glicemia - BH 2,000

Hemograma - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 2,000

Código: 1119075 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

quente: 240966 -JOSE GERALDO DE ASCENCAO Tels: (31)3453-2979

309921 - NECA Quantidade

Cirurgias Oncológicas-BH 1,000

Curativo Médio - BH 1,000

Código: 1119088 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249649 - MARIA CÉLIA VIEIRA ALVES Tels: (31) 9911-75935 (31) 9984-93249

315164-PINK Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119094 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249651 - KARLA ESTHER SILVA Tels: (31) 9941-51310 (31) 9968-47034

315168-PRINCESA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000
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Relatório de ComandasA^endas

Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema; 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Hemograma - BH

Radiografias Digitais - BH

Sorologia para Leshimaniose - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Código: 1119116

Cliente: 249662 - PAIVIELA TAMARA

315180-SHAKIRA

Consulta Clínica Medica - BH

1,000

1,000

1,000

1,000

Aberta em: 04/05/202 Fechada em;

Tels: (31)9985-78692

Quantidade

1,000

Código: 1119125 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248546 - RAFAELA CAROLINE DA SILVA Tels: (31)9954-85395

313584 - AMORA Quantidade

I Retorno - BH 1,000
Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119126 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249664 - ALEXANDRE ANTONIO ALEIXO Tels: (31)9826-37369

315183-MEDUSA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119127

Cliente: 249550 - ROSANGELA MARIA DE

315003 - BILI

Adm. Medicação Intramuscular- BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Curativo Grande - BH

P Hemograma - BH
Radiografias Digitais - BH

Código: 1119136

Cliente: 248152 - WESLEY NAZARIO DOS

313102-PRETINHA

Radiografias Digitais - BH

Ultrassonografias - BH

Código: 1119153

Cliente: 249672 - ANDERSON MENDES

315193-MADONA

Adm. Medicação Intramuscular- BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31)9890-57019

Quantidade

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31) 9730-97322 (31) 9926-71960

Quantidade

2,000

1,000

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31)9823-52101

Quantidade

2,000

1,000

1,000

1,000
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Relatório de Comandas/Vendas
Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Radiografias Digitais - BH 1,000

Código: 1119160 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:
Cliente: 247222 - EDUARDO DAIV1AS DACUNHA Tels: (31) 9919-57048 (31) 9851-23004

315199 - PETER PARKER Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119175

Cliente: 249683 - ALINE LOPES ANTUNES

315207-PRETINHA

Adm. Medicação Intramuscular- BH

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

à Curativo Médio - BH

Código: 1119181

Cliente: 249685 - NORMINDA MIRANDA

315209-REX

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31) 9994-26192 (31) 9987-54124

Quantidade

2,000

1,000

1,000

1,000

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31)9886-74736

Quantidade

3,000

1,000

Código: 1119212 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:
Cliente: 249690 - RAYANE MAGALHAS SAOUZA Tels: (31)9756-44675

315219 - BERNARDO Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119227 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

^llente: 249695 - LUCIANA DA SILVA ALVES Tels: (31) 3913-8794 (31) 9869-63785
315227 - CHITARA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119230 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249702 - DANIELLE STEFANIA MOURA Tels: (31)9921-02068(31)9920-46128

315231 -PÉROLA Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Código: 1119245 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:
Cliente: 249715 - MARIAAPARECIDA FERREIRA Tels: (31) 9846-53076 (31) 9823-39009

315243 - TONY Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Página 4



Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1119249 Aberta em: 04/05/202

Cliente: 249716 - GABRIELLA MENDES SOUZA Tels: (31)9952-17345

315246-THELMINHA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1119260

Cliente: 249722 - DEBORAH PATRÍCIA DE

315251 -BUTECA

Adm. Medicação Intramuscular- BH

^ Adm. Medicação Sub Cutânea -BH
Consulta Clínica Medica - BH

Glicemia - BH

Hemograma - BH

Soroterapia Endovenosa - BH

Aberta em:

Tels:

04/05/202

(31)9885-81542

Quantidade

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Fechada em:

Fechada em:

Código: 1119270 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249544 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA Tels: (31)3032-0443(31)9731-81372

314984 - BRANCA Quantidade

Hemograma - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119282 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249726 - JACKSON MARCELINO DE ASSIS Tels: (31) 9880-55154 (31) 3278-4777

P 315261 -VÍTOR Quantidade
Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119290

Cliente: 249733 - INTI AMADEUS COLLIO

315268-GB!

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH

Consulta Clínica Medica - BH

Hemograma - BH

Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Tels: (31) 9754-33408 (31) 3672-9583

Quantidade

1,000

1,000

1,000

Código; 1119303 Aberta em: 04/05/202 Fechada em;

Cliente: 249737 - LUANA OLIVEIRA DE PAULA Tels: (31)9860-81392(31)9941-13794

315277-JOE Quantidade

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Página 5



Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1119312 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249744 - NADIR ABREU ROCHA Tels: (31)9937-03494

315281 -FOFO Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Curativo Pequeno - BH 1,000

Código: 1119317 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249747 - POLLIANA OTTONI PIMENTEL Tels: (31)9866-93724(31)9851-05901

315285-PENELOPE Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

^ Radiografias Digitais -BH 2,000

Código: 1119333 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249752 - ADRIANO ALEXANDRE Tels: (31)9837-08155

315292 - OLHO AMARELO Quantidade

Adm. Medicação Intramuscular- BH 2,000

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119342 Aberta em: 04/05/202 Fechada em: "
Cliente: 249753 - ELAINE VIANA AMARAL Tels: (31)9759-88838

315296 - BILLY Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

^ Consulta Clínica Medica -BH 1,000

Código: 1119382 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249773 - ANDRÉ LUIZ BALSAMAO PAES Tels: (31)9911-46410

315315-MOCINHA Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 2,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Curativo Grande - BH 1,000

Radiografias Digitais - BH 2,000

Código: 1119487 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248510 - MARCIA AUGUSTA DA SILVA DE Tels: (31)9832-24197(31)3322-8067

313542 • SHAKIRA Quantidade

Radiografias Digitais - BH 2,000
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Relatório de ComandasA/endas

Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SRQCHA

Código: 1119514 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 244853 - VANDA DE JESUS ROCHA Tels: (31)9994-89852

308952 - THECA Quantidade

Ultrassonografias - BH 1,000

Código: 1119659 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249397 - JUCILENE SILVA DE SOUZA Tels: (31)9888-73295

314801 - MEL Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 4,000

Adm. iVIedicação Sub Cutânea - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Retorno - BH 1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1119666 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249836 - LUCAS GUILHERI\/1E DE JESUS Tels: (31) 9810-56286 (31) 3321-3711

315418-GORDON Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Cistocentese - BH 1,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Código: 1119671 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 246736 - NAYARA BRAZ GONÇALVES Tels: (31) 9869-48204

311339-JUNIA Quantidade

Adm. Medicação Endovenosa - BH 1,000

Aferição de Pressão Arterial - BH 1,000

Glicemia - BH 1,000

Hemograma - BH

Oxigenoterapia - BH

Retorno - BH

1,000

1,000

1,000

Soroterapia Endovenosa - BH 1,000

Código: 1119722 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248788 - LUCINEIA DIAS DE OLIVEIRA Tels: (31)9968-47066

313946-CAMOMILA Quantidade

Hemograma - BH

Retorno - BH

1,000

1,000

Código: 1119731 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 247599 - LUCINETE MARETINS DE Tels: (31)9982-16850

312411 - PINGO Quantidade

Retorno - BH 1,000
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Relatório de Comandas/Vendas
Período de Emissão: 04/05/2021 até 04/05/2021 Data do Sistema: 04/05/2021 - Usuário: SROCHA

Código: 1119776 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 249851 - VICTOR LUCAS AGUIAR Tels: (31)9885-18745

315435 - BETHOVEN Quantidade

Adm. Medicação Sub Cutânea - BH 3,000

Consulta Clínica Medica - BH 1,000

Hemograma - BH 1,000

Código: 1119840 Aberta em: 04/05/202 Fechada em:

Cliente: 248474 - FERNANDA BREZENO SOARES Tels: (31) 9872-34749 (31) 3452-2776

313501 -RITA Quantidade

Retorno - BH 1,000

Quantidade de registros: 45
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PREFEITURA
BELO HORIZONTE

GAB-SMMA/EXTERNO/0847/21

DOC. 09

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

Referência: Ofício no 05-052021-ANCLIVEPA-SP

Processo n°: 01-032995/20-02 / Termo de Colaboração SMMA 001/2020.

Assunto: Prazo para apresentação das considerações da OSC aos indícios apontados no Ofício

n° 0834/21.

Prezado Senhor,

Cordialmente nos dirigimos a sua presença, tendo em vista os pontos

suscitados no Ofício no 05-052021-ANCLIVEPA-SP em razão dos indícios apontados pela

SMIVIA no Ofício n° 0834/21, esta administração abre o prazo de 05 fcinco) dias para instituição

manifestar suas considerações acerca das informações suscitadas, mormente no que diz

respeito a:

a) a instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020 remeteu no dia
28 de abril de 2021 o Ofício no 28-042021 - infornnando a suspensão das
atividades:

b) a instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020 fixou cartazes
informando a suspensão das atividades do Hospital Público Veterinário
localizado na Rua Bom Sucesso, 731 - Carlos Prates - BH no dia 30 de abril de
2021, conforme imagem abaixo:

•• mt -

v~. -

¥tm i l --HOÍTI

úmmÉm

o) Publicação nas mídias sociais de vídeo tutor de animais que compareceu no
Hospital Público Veterinário localizado na Rua Bom Sucesso, 731 - Carlos Prates
- BH no dia 30 de abril de 2021 confirmando a suspensão das atividades pela
instituição, conforme pode ser verificado no link:
https://drive.google.eom/file/d/11PIIWVsKdKHMURN5AfyTI8JcBWBqzMKG/vie

Av. Afonso Pena, n° 342 - 7° andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3246-0590 - Email: smma@pbh.gov.br
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w?usp=sharing
d) Notícia publicada no dia 01 de maio de 2021 no jornal o Tempo informando

acerca do fechamento do Hospital Público Veterinário, sem notificação prévia por
parte da instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020 aos
tutores dos animais, que teriam sido informados para retirar seus animais na
sexta-feira (30/04/2021) , conforme link a seguir;
https://www.otempo.com.br/mobile/cidades/hospital-publico-veterinario-de-bh-

sera-transferido-para-bairro-madre-qertrudes-

1.2479719?utm source=whatsapp

e) Indício de que instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020
não adimpliu integralmente o Plano de Trabalho celebrado com o município, não
havendo integralizado a Contrapartida em serviços no valor total de R$
865.866,33 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais
e trinta e três centavos), a qual foi incluída na composição de custos e despesas
do hospital por liberalidade da instituição parceira, conforme itens 9.1 e 9.2 do
Plano de Trabalho

f) Indícios de que a instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020
não obteve o registro necessário junto a CRMV-MG (Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Minas Gerais), nem obteve as licenças Municipais
essenciais para a regularidade da prática de atividade não residencial no prazo
estabelecido de dois meses no Plano de Trabalho celebrado;

g) Indícios apontando que a prestação de contas lançada no SUCWEB apresenta
inconsistências, desde informações faltantes até incoerências entres
informações lançadas e movimentações na conta bancária;

h) Indícios de que das cinco metas estabelecidas no Plano de Trabalho a parceira
obteve apenas uma meta plenamente atendida, conforme as exigências
descritas no item 5 do Plano de Trabalho celebrado entre as partes;

i) Indícios de que parte da documentação apresentada para atestar o cumprimento
da contrapartida de implantação do Hospital no valor de R$ 450.000,00 consta
duplicada no SUCWEB, de modo não ser possível precisar se os equipamentos
foram adquiridos com recursos próprios da OSC ou com recursos oriundos do
repasse da parceria;

j) O fato de que município realizou o primeiro repasse no valor de R$ R$
499.986,88 (quatrocentos e noventa e nove mil reais, novecentos e oitenta seis
reais e oitenta e oito centavos) no dia 02 de março de 2020, o qual segundo
previsão de despesas pactuada no Plano de Trabalho seria suficiente para
operação do Hospital Público Veterinário durante 06 meses;

k) A previsão de custos e despesas foi ajustada no Plano de Trabalho com
instituição parceira do Termo de Colaboração SMMA 001/2020, prevendo em
seu item 9.2 o valor de custeio mensal pelo município de R$ 76.921,05 (setenta
e sei mil, novecentos e vinte um reais e cinco centavos), conforme transcrito
abaixo:

Av. Afonso Pena, n° 342 - 7° andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3246-0590 - Email: smma@pbh.gov.br
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Í,i ftevislb de Despesas

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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Certos de sua atenção, aguardamos o envio das considerações no prazo estipulado.

Cordialmente,

Mário de Lacerda Werneck Neto

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Av. Afonso Pena, n° 342 - 7° andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3246-0590 - Email: smma@pbh.gov.br
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E-mail de Anclivepa-SP - Oficio 02-052021

DOC. 08

ANCLIVEPA-SP Lania Marquize <juridico@anclivepa-sp.com.br>

Oficio 02-052021

Anclivepa-SP Projetos <projetos@anclivepa-sp.com.br> 2 de maio de 2021 19:27
Para: Mario De Lacerda Werneck Neto <mario.werneck@pbh.gov.br>, Guilherme Lana Pimenta
<guilhermel.pimenta@pbh.gov.br>, Leonardo Maciel Andrade <leonardo.m.andrade@pbh.gov.br>, Leovegildo Soares E
Souza <leo.souza@pbh.gov.br>, Marildo Resende Silva <marildo@pbh.gov.br>, GECOM Meio Ambiente
<ascom.ma@pbh.gov.br>
Cc: conselhohospvet <conselhohospvet@googlegroups.com>

Excelentíssimo Senhor Secretário Dr. Mário Werneck e Equipe,

Segue Oficio a respeito da manutenção das atividades no Hospital Veterinário.

Atenciosamente

Juliana Daiptcolo do Couto Rosa
Gerente de Projetos

projetos4íanc livepa-sp.com.br
P www.anclivepa-sp.com.br

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "conselhohospvet" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-maiis dele, envie um e-mail para
conselhohospvet+unsübscribe@googlegroups.com.

->{ oficio 02-052021 - bh.pdf
140K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=34a4524618&view=pt&searcfi=all&permmsgid=msg-f%3A1698687341090728460&simpl=msg-f%3A1698687... 1/1



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOSVETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO

São Paulo, 02 de maio de 2021.

Ofício n° 02-052021 - ANCLIVEPA-SP/SMIVIA/PBH

Ref.: Mantença ininterrupta das atividades

Senhor SECRETÁRIO,

Temos a honra de dirigirmo-nos à presença de Vossa Excelência, para o fim de,

cumprimentando-lhe, esclarecer o quanto segue.

Apesar das vultosas dificuldades financeiras citadas nos ofícios enviados

anteriormente, a ANCLIVEPA-SP, visando beneficiar a sociedade de Belo Horizonte,

manteve ininterrupto o serviço contratado, com regular atendimento à população, não

tendo ocorrido suspenção das atividades.

Dessa forma, por ora, nâo há que se falar em justificada interrupção, e ulterior

rescisão contratual.

Sem mais.

Renovando protestos de consideração,

Atenciosamente,

Daniel Herreira Jarrouge

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais -

São Paulo - ANCLIVEPA/SP

Excelentíssimo Senhor

Doutor MÁRIO WERNECK

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente

da Prefeitura do Município de Belo Horizonte

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - RUA ULISSESCRUZ, 285 - CEP: 03077-000-SÃO PAULO-SP
www.anciivepa-spxQm.br Email; projetos@anclivepa-sp.com.br



06/05/2021 E-mail de Anclivepa-SP - Oficio 05-052021

] ANCLIVEPA-SP^ ^ i
Lania Marquize <juridico@anclivepa-sp.com.br>

Oficio 05-052021

Anclivepa-SP Projetos <projetos@anclivepa-sp.com.br> 3 de maio de 2021 17:49
Para: Mario De Lacerda Werneck Neto <mario.werneck@pbh.gov.br>, Guilherme Lana Pimenta
<guilhermel.pimenta@pbh.gov.br>, Leonardo Maciel Andrade <leonardo.m.andrade@pbh.gov.br>, Leovegildo Soares E
Souza <leo.souza@pbh.gov.br>, Marildo Resende Silva <marildo@pbh.gov.br>, GECOM MeioAmbiente
<ascom.ma@pbh.gov.br>
Cc: conselliohospvet <conselhohospvet@googlegroups.com>

Excelentíssimo Senhor Secretário Dr. Mário Werneck e Equipe.

Segue Resposta ao Ofício n? 0834/21.

Atenciosamente

Juliana Dalpicolo do Couto Rosa
Gerente de Projetos

i p projetos#dnclivepa-sp.com.br
, m%'w.anfllvepa-sp.com.br

Você recebeu essa mensagem porque está inscritono grupo "conselhohospvet" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-maií para
conselhohospvet-i-unsubscribe@googlegroups.com.

oficio 05-052021 - bh.pdf
172K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=34a4524618&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1698771754769223711&simpl=msg-f%3A1698771... 1/1



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOSVETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO

São Paulo, 03 de maio de 2021.

Ofício n? 05-052021-ANCLIVEPA-SP

Assunto: Resposta ao Ofício n^ 0834/21

Senhor SECRETÁRIO,

Temos a honra de dirigirmo-nos à presença de Vossa Excelência, para o fim de,

cumprimentando-lhe, consignar o quanto segue.

inicialmente, refuta-se integralmente o contido no Ofício n? 0834/21, na medida em que as

alegações lá contidas não condizem com a realidade e visam unicamente imputar
descumprimentos inexistentes pela ANCLIVEPA-SP. Veja-se.

Além do valor indicado no plano de trabalho, a ANCLIVEPA-SP investiu em infraestrutura e

equipamentos valor similar que a Prefeitura, sendo que as notas, relatórios e planilhas

encaminhados ao gestor comprovam o ora exposto.

Quanto à alegação de que "as comandas de atendimento demais planilhas encaminhadas pela
OSC não contém informações (Ex: peso do animal, patologia do animal) que permitam que o

gestor da parceria verifique de maneira objetiva o dispêndio com insumos médico-veterinários

e seu impacto nos custos do Hospital Público Veterinário", não merece esta nenhum crédito,

sendo que o gestor da parceria tem acesso ao sistema da ANCLIVEPA-SP e pode consultar todas
as informações, a qualquer momento.

Referente à planilha que consta acréscimo nos custos de medicamentos e material médico foi

encaminhada com boa fé e para demonstrar que no período da pandemia houve acréscimo
considerável nos custos de operação do hospital.

Quanto às alegações de inconsistências no sistema SUCWEB, cabe frisar que as orientações
acerca do uso do sistema foram repassadas em 30 de março de 2021 e a ANCLIVEPA-SP está em

período de adaptação e alinhamento, no entanto, não há que se falar em descumprimento de

obrigação, vez que a prestação de contas, conforme previsto no contrato ocorre
trimestralmente (Cláusula Sexta), não tendo transcorrido o prazo para tanto.

Quanto ao argumento de que a ANCLIVEPA-SP não cumpriu as metas, como não poderia deixar

de ser, nada restou comprovado nesse sentido.

Nesse ponto, insta salientar que todos os documentos/esclarecimentos serão enviados quando

da prestação de contas, ratificando-se que conforme contratualmente estabelecido, e acima

destacado, ocorre trimestralmente.

Não tendo transcorrido o prazo para prestação de contas, não há que se falar em

descumprimento de metas, tampouco em descumprimento contratual por parte da ANCLIVEPA-

SP.

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOSVETERINÁRIOS - RUA ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000-SÂO PAULO-SP
'í™w.aoçJiv Email: projetos@anclivepa-sp.com.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOSVETERINÁRIOS

DE PEQUENOS ANIMAIS - SÃO PAULO

De mais a mais, conforme informado no ofício enviado em 02 de maio de 2021, apesar das
vultosas dificuldades financeiras, a ANCLIVEPA-SP manteve ininterrupto o serviço contratado,
com regular atendimento à população, não tendo ocorrido interrupção das atividades.

Dessa forma, não tendo ocorrido suspensão e/ou interrupção, havendo inequívoca
continuidade dos serviços prestados, quaisquer medidas que restem adotadas por este órgão,
em especial, mas não apenas, as mencionadas no ofício ora respondido e que objetivem
rescindir o contrato e/ou firmar novo contrato com terceira empresa para prestar os serviços
contratados junto à ANCLIVEPA-SP, demonstrar-se-ão frontalmente contrárias ao nosso melhor

direito - exempli gratia, nos campos dos direitos privado e administrativo, mas não apenas -,
dando ensejo à judicialização da demanda, com imediata adoção de todas as medidas judiciais
e administrativas cabíveis, na medida em que o contrato com a Anclivepa-SP encontra-se

plenamente vigente.

Sem mais.

Renovando protestos de consideração.

Atenciosamente,

"• \\ ^,'
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Daniel Herreira Jarrouge

Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - São Paulo

- ANCLIVEPA/SP

Excelentíssimo Senhor

Doutor MÁRIO WERNECK

DD. Secretário Municipal de Meio Ambiente

da Prefeitura do Município de Belo Horizonte

ADMINISTRAÇÃO DESERVIÇOS VETERINÁRIOS - RUA ULISSES CRUZ, 285 - CEP: 03077-000-SÃO PAULO-SP
Www.anc[ixepj;Sf3.con^^ Emall: projetos@anclivepa-sp.com.br


