
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

 

 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Gestão do Hospital Veterinário Público 

Processo nº 01-068.512/21-80 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, torna 

de conhecimento público o interesse em formalizar parceria com a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – MINAS GERAIS (ANCLIVEPA – MG), inscrita no 

CNPJ/MF nº 23.373.541/0001-60, para gestão do Hospital Público Veterinário, localizado à Rua Pedro 

Bizoto, 230, Bairro Madre Gertrudes, mediante inexigibilidade de chamamento público, fundamentada 

no art. 31, caput, da Lei 13.019, de 21 de julho de 2014, pelas razões elencadas a seguir: 

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente parceria rege-se pelos princípios e normas emanados dos seguintes diplomas legais:  

● Constituição da República Federativa do Brasil; 

● Constituição do Estado de Minas Gerais; 

● Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

● Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

● Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das parcerias voluntárias) 

e Decreto Municipal 16.746, de 10 de outubro de 2017; 

● Lei Municipal nº. 11.065 de 1º de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura organizacional da 

administração direta do Poder Executivo), regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 16.692, de 5 de 

setembro de 2017;  

● Decreto Municipal nº. 16.746, de 10 de outubro de 2017 (Dispõe sobre as regras e 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e 

as organizações da sociedade civil); 

● Deliberação Normativa nº. 87 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de 07 de dezembro 

de 2017 (Estabelece normas para o custeio de projetos ambientais pelo Fundo Municipal de Defesa 

Ambiental – FMDA); 

● Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº. 1275, de 25 de junho de 2019 – 

CFMV. 

 

II - DA JUSTIFICATIVA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

A sanidade dos animais domésticos é tema de significativa importância, especialmente pelo fato de 

interferir diretamente no equilíbrio do meio ambiente, no bem-estar dos animais e na saúde pública. 

Para além do bem estar animal, o Hospital Veterinário é, fundamentalmente, uma ação de saúde 

pública que visa ao incentivo à guarda responsável e promove tratamento adequado aos animais de 

companhia sob tutela de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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Os animais domésticos têm obtido cada vez mais espaço nas questões cotidianas dos cidadãos e o 

respeito a eles é marca de uma sociedade ética que reflete no bem comum de todos, de modo que a 

manutenção de um Hospital Veterinário Público na cidade se faz necessária pela crescente quantidade 

de abandono dos animais domésticos e também pelo alto custo que os hospitais veterinários 

particulares cobram por consultas, castrações, cirurgias e etc., inviabilizando o acesso dos tutores de 

baixa renda. Ainda, a insuficiência de castração e vacinação dos animais em situação de rua, bem como 

o crescimento e o descontrole sobre doenças infecciosas, sendo que algumas delas podem atingir os 

seres humanos, constitui outro desafio para a defesa dos animais e promoção da saúde. 

Um hospital veterinário público visa amparar a população carente da cidade no que diz respeito aos 

cuidados básicos e de emergência de seus animais, oferecendo consultas e cirurgias gratuitas, com o 

intuito de, junto à castração, diminuir a população de animais nas ruas e atuar como um meio de 

cuidado e prevenção ao abandono. 

A cidade de Belo Horizonte possui uma população de caninos e felinos estimada em 2.000.000 (dois 

milhões) de indivíduos, sendo que parcela significativa não passa por nenhum tipo de manejo, o que 

gera graves problemas de saúde, segurança e sofrimento animal. O Centro de Controle de Zoonoses - 

CCZ, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realiza anualmente cerca de 30.000 (trinta mil) cirurgias 

gratuitas de esterilização, o que, apesar de todos os esforços, ainda não tem sido suficiente para 

controlar o crescimento destas populações, com notados danos especialmente em grandes bolsões de 

pobreza. 

Ainda, as restrições financeiras de diversos segmentos da sociedade em ofertar tratamento médico-

veterinário a seus animais têm levado frequentemente ao abandono, e estima-se um quantitativo de 

40.000 (quarenta mil) animais em situação de rua. Nos últimos 36 meses, mais de 21.000 (vinte e uma 

mil) pessoas sofreram acidentes envolvendo cães e gatos, e consequentemente, buscaram os serviços 

públicos de saúde, o que resultou em um investimento de mais de R$3.000.000,00 (três milhões) em 

insumos e vacinas, especialmente contra a raiva. 

Nesse particular, vale observar que a raiva não é uma doença erradicada no país, com óbito recente 

de um adolescente no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, há pouco tempo, foram encontrados cinco 

morcegos positivos para a enfermidade no Parque Municipal e um morcego com a doença na Galeria 

do Ouvidor, no hipercentro da capital. Esses animais circulam quilômetros por todo o Município e, para 

atingir a espécie humana, transmitem por meio de gatos, cães e cavalos. 

Em 2016, foi identificada epidemia de esporotricose na região do Barreiro, que se espalhou 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 e controle da doença, inclusive 

mediante distribuição de cartilha informativa.  

Nesse contexto, a manutenção do Hospital Veterinário Público se baseia em uma estratégia que visa 

compreender e resolver os problemas contemporâneos de saúde criados pela convergência humana, 

animal e ambiental, conceito conhecido como “Saúde Única”. Esta abordagem vem incentivar a 

atuação conjunta para atingir saúde ótima às pessoas, animais e ao ambiente.  
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No aspecto legal, os animais domésticos são tutelados pelo Estado, e sua proteção é assegurada pelo 

artigo 225 da Constituição Federal, assim como pelo artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais (nº 

9.605/1998). Ainda, a Lei Distrital nº 4.060/2007 estabelece, em seu artigo 3º, inciso V, que é 

considerado maus-tratos deixar de prestar assistência veterinária a animal doente, ferido, extenuado 

ou mutilado. Logo, a disponibilidade de serviços públicos veterinários é essencial, tendo como principal 

objetivo o atendimento com dignidade e respeito, de modo gratuito e universal. 

Levando em consideração que existem várias doenças capazes de infectar ao mesmo tempo animais e 

seres humanos, com risco de transmissão, o Hospital Veterinário Público tem o papel de ajudar no 

conhecimento dessas enfermidades e na sua forma de transmissão. Ainda, o equipamento serve como 

ponto de prevenção e tratamento de doenças, fraturas e emergências, contribuindo assim para a 

adoção responsável dos animais. 

O Município, ao oferecer saúde aos animais de companhia, evita abandono e gera segurança. Várias 

capitais do país contam com local para atendimento de animais domésticos à população de baixa 

renda, o que constitui mais um instrumento de saúde pública. 

Atualmente, o Município de Belo Horizonte mantém o equipamento público implantado 

estrategicamente em uma região de população de baixa renda (regional Oeste), complementando 

ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que instalou postos de castração em outras 

Regionais, e faz parte de um conjunto de medidas de saúde pública que colocam a cidade em destaque 

no cenário nacional. 

O Hospital Veterinário Público beneficia a sociedade em geral, oferecendo serviços gratuitos à 

população com relação aos cuidados de seus animais de estimação, para que a falta de recursos deixe 

de ser um fator de influência no abandono e maus-tratos aos animais domésticos de Belo Horizonte, 

bem como auxilia no cumprimento das legislações que visam proteger e garantir o bem estar animal e 

a saúde humana.  

Finalmente, para que o hospital exerça sua função social para o qual foi proposto é de extrema 

importância ações conjuntas entre Executivo, Legislativo, Organizações da Sociedade Civil e 

entidades de ensino superior, bem como programas sociais de conscientização da população acerca 

da guarda responsável, além da abordagem às legislações existentes em favor dos animais, com ênfase 

na fiscalização e no cumprimento das leis. 

III - DA ATUAÇÃO DA GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS - GEDAN/SMMA 

O Hospital Público Veterinário não deve ser compreendido como uma ação isolada, e sim como parte 

de um amplo programa de saúde pública. A administração do Município trabalha com o moderno 

conceito de saúde única, no qual a saúde humana, a saúde dos animais e a saúde  do meio ambiente 

são indissociáveis. 

Como exemplo, temos o manejo ético das capivaras na orla da Lagoa da Pampulha, por meio de 

esterilização e microchipagem, para controle da febre maculosa, que se tornou referência nacional e 

é replicado em diversos Municípios e Estados. Desde a conclusão do trabalho não verificamos 

ocorrência de óbitos humanos sabidamente oriundos do local. 
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Realizamos o censo populacional dos jacarés localizados na Lagoa da Pampulha, para controle e 

diagnóstico. Em algumas cidades do país, os centros urbanos convivem com milhares de jacarés e, 

consequentemente, os problemas decorrentes. Em Belo Horizonte, temos o controle da situação e 

planejamento de intervenção, caso necessário. 

O Abrigo de equídeos, primeiro abrigo de animais do Município, promove apoio às ações de 

fiscalização de animais de grande porte em vias públicas, que infelizmente tem acarretado acidentes 

fatais e graves problemas de trânsito, além do risco de zoonoses. Tais animais são recolhidos, tratados, 

examinados (corpo de delito) e a documentação é encaminhada ao Ministério Público para apuração 

de maus-tratos. 

Na estação chuvosa, tutelamos provisoriamente animais de famílias de baixa renda ou em situação de 

rua, visto que muitas pessoas em áreas de risco geológico se recusam a ir para os abrigos por não 

desejarem abandonar seus animais. Estas ações levam a uma diminuição do número de animais nas 

ruas e suas consequências danosas para a saúde pública e segurança no trânsito. 

Ainda, o Município reeditou a Cartilha de Guarda Responsável de cães e gatos, um importante 

instrumento de educação acerca da responsabilidade da tutela de animais, distribuindo em escolas e 

outros locais públicos. 

Criamos, também, um folder informativo sobre a esporotricose, doença que avança em Belo 

Horizonte, com mais de 300 pessoas infectadas, e neste sentido, o Hospital Público atua na prevenção, 

tratamento, controle e informação. 

Recentemente, foi lançado no Portal de Serviços da PBH o cadastro de protetores de animais para 

análise situacional e propostas de ações de políticas públicas que visem, para além do bem estar 

animal, as questões de zoonoses e saúde pública. Este cadastro permite também identificar as colônias 

de animais em locais públicos para controle e mitigação de danos. 

A GEDAN/SMMA participa, também, de grupo de trabalho sobre segurança aeroportuária junto à 

Infraero (Aeroporto da Pampulha), que aborda a questão da presença de animais no entorno, atuando 

como atrativo de avifauna que colidem com as aeronaves, e contribuirá, em breve, lançando folder 

educativo sobre o tema. 

Citamos, ainda, a atenção à colônia de gatos residentes no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, 

promovendo cuidados, alimentação, controle de zoonoses e vacinação contra a raiva. Outros 66 

(sessenta e seis) parques são monitorados, com o objetivo de promover o equilíbrio ambiental. 

Por fim, a implementação da Lei 10.119/2011, prevista para ter início em 2022, realizará cadastro, 

microchipagem e análise clínica dos equídeos, permitindo a vacinação dos animais para controle de 

zoonoses como a febre maculosa e a raiva. 

Ante todo o exposto, o Hospital Veterinário Público é uma das muitas ações para promoção da saúde 

única, objetivo a ser alcançado pela administração do Município. 
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IV - DO HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

Em maio de 2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente publicou o Chamamento Público nº 

002/2020, para formalização de parceria, em regime de mútua cooperação, para gestão do Hospital 

Público Veterinário, por período de 13 meses, tendo como proponente vencedora a Associação 

Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo – ANCLIVEPA-SP. 

Após assinatura do Termo de Colaboração nº 001/2020, o Hospital, localizado à Rua Bom Sucesso, 731, 

Carlos Prates, foi inaugurado em março de 2021, mas, cerca de um mês do início do funcionamento e, 

após repasse de 50% do valor do contrato (R$ 499.986,88), a SMMA foi surpreendida com o Ofício nº 

28-042021, da ANCLIVEPA-SP, solicitando a revisão do plano de trabalho, importando em aumento do 

aporte financeiro superior a 50%, bem como liberação de contrapartida, e informando sobre a 

interrupção das atividades, o que resultou no fim da parceria, com Rescisão Unilateral assinada pela 

SMMA em maio de 2021, tendo a questão sido encaminhada à Procuradoria Geral do Município para 

avaliação e desdobramentos administrativos e judiciais cabíveis. 

A fim de evitar a descontinuidade da prestação do serviço público, a SMMA publicou a Dispensa de 

Chamamento Público nº 001/2021 e formalizou, em junho de 2021, parceria com a Associação 

Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais – ANCLIVEPA-MG. O Termo de 

Colaboração nº 001/2021, de caráter emergencial, tem vigência de 6 meses, sendo que, desde então, 

o Hospital Público Veterinário funciona à Rua Pedro Bizoto, 230, Bairro Madre Gertrudes. 

 

V - DO OBJETO  

Constitui objeto da parceria a gestão e operacionalização do Hospital Veterinário, por um período de 

12 (doze) meses, compreendendo atendimento médico veterinário a cães e gatos tutelados por 

população de baixa renda residente em Belo Horizonte – conforme cadastro único governamental 

(CadÚnico) -, protetores independentes e OSC’s que trabalham com proteção animal e que sejam 

previamente cadastradas, mediante disponibilização de métodos, equipamentos, tecnologias, 

recursos humanos (equipe auxiliar veterinária, instrumentação, equipe administrativa, segurança e 

recepcionista) e o acompanhamento necessário para o adequado desenvolvimento das atividades. 

 

Os serviços devem ser prestados em caráter gratuito, contemplando recepção e triagem, atendimento 

clínico (incluindo emergências), atendimento cirúrgico, internações, realização de exames 

laboratoriais e de imagem, acompanhamento dos tratamentos, alimentação dos animais, gestão 

hospitalar, gestão de prontuários para prestação de serviços veterinários em cães e gatos, gestão de 

resíduos, gestão administrativa (contabilidade, água, luz, internet, telefonia, limpeza, material de 

escritório e serviço gráfico, por exemplo) e demais atividades necessárias ao funcionamento do 

hospital veterinário. 

 

VI - DOS OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 
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Promover a política de defesa dos animais que compõem a fauna urbana por meio de atividades de 

operacionalização e gestão de atendimento veterinário público gratuito de cães e gatos destinados à 

população de baixa renda ou em situação de rua, com vistas à melhoria do meio ambiente da cidade 

de Belo Horizonte/MG. Deverão ser disponibilizadas senhas de atendimento por ordem de chegada, 

destinadas ao atendimento mínimo de 30 cães e ou gatos por dia, preferencialmente conforme a 

seguinte oferta:  

 

a) 27 cães e ou gatos da população de baixa renda;  

b) 3 cães e ou gatos de protetores independentes e OSC’s que trabalham na proteção animal. 

 

Objetivos específicos 

 

1. garantir à população de baixa renda o acesso a atendimento médico-veterinário para seus cães 

e gatos; 

2. atuar na defesa da saúde da fauna urbana de cães e gatos; 

3. atuar na promoção da saúde humana através do diagnóstico e manejo de cães e gatos 

portadores de zoonoses; 

4. compreender melhor e resolver os problemas contemporâneos de saúde criados pela 

convergência humana, animal e ambiental, conceito conhecido como “saúde única”.  

 

VII - DA ORÇAMENTAÇÃO 

Com base nos valores previstos no Chamamento Público nº 002/2020, bem como na Dispensa de 

Chamamento Público nº 001/2021, para contratação emergencial de OSC, a GEDAN/SMMA procedeu 

ao levantamento estimado do serviço e seu custo, levando-se em conta as necessidades básicas para 

o bom funcionamento do Hospital Veterinário e as metas de atendimento de, no mínimo 30 

animais/dia, considerando despesas com cirurgias, internações, exames de imagem, exames 

laboratoriais, aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar, alimentação dos animais, 

limpeza, recolhimento de lixo hospitalar, segurança, gestão administrativa (contabilidade, água, luz, 

internet, telefonia, material de escritório, serviço gráfico, recepcionista, por exemplo), e demais 

atividades inerentes. 

VIII - DO RECURSO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM aprovou, em reunião ordinária realizada em 

25/08/2021, a liberação de recurso de R$ 1.302.000,00 (um milhão e trezentos e dois mil) do Fundo 

Municipal de Defesa Ambiental para seleção de Organização da Sociedade Civil para gestão do Hospital 

Público Veterinário de Belo Horizonte, por período de 12 meses. 

Em reunião do dia 29/09/2021, houve a ratificação da liberação do recurso pelo COMAM para 

celebração da parceria à luz da Lei 13.019/2014. 

A demanda FDA N° 2179/2021 foi encaminhada à Câmara de Coordenação Geral – CCG que aprovou, 

em 01/09/2021, a realização do chamamento público e, após definição quanto à inexigibilidade, houve 

o envio para reanálise do órgão, tendo a justificativa da SMMA sido acolhida com a ressalva de que as 
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questões jurídicas deveriam ser acompanhadas e validadas pela Procuradoria Geral do Município - 

PGM. 

O valor total dos recursos previstos para a execução da parceria decorrente será repassado na forma 

prevista do Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho, respeitada a vigência da 

parceria e os pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente quanto à execução do projeto/atividade, à manutenção da habilitação 

jurídica e à regular prestação de contas. 

 

IX - DA ANCLIVEPA-MG 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – MINAS GERAIS 

(ANCLIVEPA – MG) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, criada há mais de 30 

(trinta) anos, de caráter científico e que tem como finalidade congregar clínicos de pequenos animais, 

pesquisadores, professores e estudantes a fim de promover o aprimoramento cultural, técnico e social 

da comunidade veterinária por meio de cursos, palestras, simpósios e seminários.  

A gestão da entidade conta com a experiência de trabalho na construção e gestão de hospitais em 

ambientes de crise (Brumadinho, 2019), bem como de projetos hospitalares vinculados a parcerias 

universitárias (Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte), o que possibilita a redução dos custos 

de implementação e o treinamento dos estudantes de medicina veterinária por meio de instrução 

técnica de como lidar com estes ambientes. 

Ainda, a ANCLIVEPA-MG presta serviços esporádicos a órgão oficiais que combatem os maus-tratos 

contra animais, como Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e IBAMA e possui comprovada experiência 

profissional para conduzir os trabalhos do Instituto Médico Veterinário Legal de Belo Horizonte, 

localizado dentro do espaço do hospital e inaugurado em outubro/2021. 

Por fim, destaca-se que a organização escolheu como gestor do Hospital Público Veterinário um 

bombeiro civil, graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Estudos Administrativos de 

Minas Gerais, mestrado em Patologia Investigativa pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

doutorado em Patologia Investigativa pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós doutorado em 

Patologia Investigativa pela Universidade Federal de Minas Gerais, com experiência em socorrismo e 

atendimento de urgência e emergência em campo. 

X - DA PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO PELA ANCLIVEPA-MG 

O Decreto nº 17.241, de 13 de dezembro de 2019, outorgou à Anclivepa-MG permissão de uso de bem 

imóvel público municipal, localizado à rua Pedro Bizoto, 230, no bairro Madre Gertrudes, com área de 

166,69 m2 (cento e sessenta e seis metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados), 

correspondente ao lote 18, quarteirão 08, do Bairro Gertrudes e, conforme cláusula segunda do termo 

(processo administrativo nº 01-100.598/19-43), a destinação do bem tem como finalidade específica 

a implementação da sede do Hospital Veterinário. 

Assim sendo, a manutenção da Anclivepa-MG como gestora do Hospital Público Veterinário permite 

que a parcela do repasse reservada a uma eventual despesa mensal destinada à locação e ou 



Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

mobilização de outro imóvel seja aplicada, efetivamente, na atividade fim, otimizando a utilização do 

recurso e possibilitando a ampliação do número de atendimentos. 

Ademais, o bem público cedido está localizado em área vulnerável do Município, na regional Oeste, 

permitindo o acesso dos tutores de baixa renda ao atendimento a seus animais e, consequentemente, 

reduzindo os índices de abandono e o aumento das populações canina e felina, por meio de educação 

ambiental quanto à guarda responsável. 

  

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 
Primeiro Hospital Público Veterinário de Minas Gerais funcionará em imóvel da Prefeitura de Belo Horizonte 
O prefeito Alexandre Kalil anunciou a implantação do primeiro Hospital Público Veterinário de Minas Gerais, que 
funcionará em um prédio pertencente à Prefeitura de Belo Horizonte, localizado na rua Pedro Bizoto, 230, no 
bairro Madre Gertrudes. 
Foto: Amira Hissa/PBH 
FONTE: https://www.flickr.com/photos/portalpbh/43174676412 

Belo Horizonte ganhará primeiro hospital público veterinário de Minas Gerais 
Estadão Conteúdo 
05/10/19 - 13h35 
Até agora, o Estado de Minas Gerais não possuía um hospital público veterinário. Em outubro, a cidade de Belo 
Horizonte disponibilizará o serviço para os moradores da região, de segunda a sexta-feira. 
A clínica AMA (Amigos da Medicina Animal) foi idealizada pelo deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD). 
“Ofereceremos consultas, cirurgias de pequeno porte, castrações e exames laboratoriais a animais de cidadãos 
que não possuam condições de arcarem, financeiramente, com os mesmos procedimentos”, afirma. 
Para conseguir ter o pet atendido, o tutor precisa chegar ao local e pegar uma das 20 senhas que serão 
distribuídas diariamente. O local fica no bairro Madre Gertrudes, em um prédio cedido pela própria prefeitura. 
De acordo com o prefeito Alexandre Kalil, o imóvel estava abandonado desde 2009, mas passou por uma reforma 
para atender os animais. 
Médicos veterinários e funcionários vinculados à parceria entre a Anclivepa (Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais), o Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Universidade Newton Paiva 
estarão à disposição da população. 
Serviço: 
AMA – Hospital Veterinário Público de Belo Horizonte 
Endereço: Rua Pedro Bizoto, 230, bairro Madre Gertrudes – Belo Horizonte (MG) 
FONTE: https://istoe.com.br/belo-horizonte-ganhara-primeiro-hospital-publico-veterinario-de-minas-gerais/ 

 

XI - DA REFORMA REALIZADA NO BEM IMÓVEL PÚBLICO 

https://www.flickr.com/photos/portalpbh/
https://www.flickr.com/photos/portalpbh/43174676412
https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/
https://istoe.com.br/belo-horizonte-ganhara-primeiro-hospital-publico-veterinario-de-minas-gerais/
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Em atenção à solicitação da Anclivepa-MG e, conforme alinhamento com a Municipalidade, no sentido 

de abrigar o Hospital Veterinário Público de Belo Horizonte, a Superintendência de Desenvolvimento 

da Capital – SUDECAP procedeu à realização de obras no prédio localizado à rua Pedro Bizoto, 230, no 

bairro Madre Gertrudes, importando no investimento de valor estimado em R$ 371.029,75 (trezentos 

e setenta e um mil e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). 

A obra foi concluída em julho de 2019 e consistiu na reforma do telhado, revisão e adequação das 

instalações hidrossanitárias (caixa d'água, execução de redes de distribuição de água e esgotamento 

sanitário, instalações de metais, louças, caixas sifonadas, ralos e caixas de passagem), revisão e 

adequação das instalações elétricas (instalação de padrão de energia, ramais internos, quadros de 

distribuição de circuitos, eletrodutos, iluminação interna e externa, tomadas, interruptores, caixas de 

passagem), instalação de marcos, alizares e portas, revestimento em azulejo, piso cerâmico, instalação 

de vidros, pintura geral interna e externa, instalação de bancadas, prateleiras e armários, revisão do 

sistema de drenagem pluvial, recomposição de passeios e fachadas, implantação de rampas para 

acessibilidade e instalação de portões e portas metálicas. 

Trata-se de imóvel amplo, com dois pavimentos, que permite a acomodação de salas de espera 

distintas para cães e gatos, espaço para recepção, secretaria, três consultórios, farmácia, sala de raio-

x, dois depósitos de lixo, sala de especialidades, bloco cirúrgico, sala de esterilização de animais, sala 

de preparação do cirurgião, vestiários feminino e masculino, internação de cães e gatos 

(separadamente), depósito, cozinha e banheiros, todos com acessibilidade. 

Portanto, à luz dos princípios da eficiência, moralidade, razoabilidade e interesse público, que 

norteiam as ações da Administração Pública, não se mostra pertinente a locação de imóvel destinado 

ao mesmo fim de um bem público reformado há menos de dois anos, o que acarretaria a redução do 

número de atendimentos e procedimentos. 

 

  

  



Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

  

  

  

  

  

  

  



Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

  

  

  

  

  

  

  



Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

  

  

  

  

  

  

  



Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 
 

 
Avenida Afonso Pena, 342, Centro, CEP: 30130-001 

Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0575, email: defesadosanimais@pbh.gov.br 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Proteção Animal - Publicado em: 12/08/2019 
A Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte elogiou as instalações do primeiro hospital 
veterinário público de Minas Gerais, a ser aberto no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de BH, após realizar uma vistoria 
na última sexta-feira (09/08). A visita contou com a presença do ex-vereador e deputado estadual Oswaldo Lopes, à frente 
do projeto, e de representantes da Regional Oeste, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Anclivepa. 
Já reformado, o espaço ainda receberá os equipamentos para dar início aos atendimentos onde serão realizadas consultas, 
castrações e pequenas cirurgias. Fruto de parceria público-privada entre a Prefeitura, Faculdade Newton Paiva e 
Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), a clínica estará funcionando até outubro 
deste ano, atendendo diariamente cerca de 30 animais. 
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“Um sonho da proteção animal que se tornou realidade”, destacou o deputado Oswaldo Lopes. Segundo ele, anteriormente, 
funcionava no local um posto de saúde, abandonado há nove anos, quando foram roubados telhados, fiação, rede hidráulica, 
portas e janelas, tornando-se um depósito de lixo. 
Hoje, após restauração e readequação dos ambientes, o espaço foi transformado num hospital-escola, onde serão atendidos 
animais de pessoas em situação de rua, da população de baixa renda e de protetores independentes que resgatam animais. 
As obras foram iniciadas em outubro de 2018, mas foram paralisadas em função das chuvas, em dezembro, e da troca de 
empreiteiras. Elas foram retomadas no começo deste ano, sendo concluídas no mês de julho. O custo aproximado da obra 
para a PBH é de R$ 370 mil. 
FONTE: http://souecologico.com/sou-ecologico/comissao-vistoria-primeiro-hospital-veterinario-publico-de-minas/ 
 

 

XII - DA CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DECORRENTE DA PARCERIA ENTRE ANCLIVEPA-

MG COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR  

A Anclivepa-MG celebrou convênio com o Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH, assinado 

em junho/2021, objetivando atendimento veterinário público, execução de procedimentos clínicos, 

ambulatoriais e cirúrgicos, bem como integração de alunos e corpo clínico do curso de medicina 

veterinária às atividades desenvolvidas pela OSC, sem custo ou vínculo empregatício, o que possibilita: 

1. Ampliação das áreas atendidas, por meio do encaminhamento de casos complexos ao Hospital 

Veterinário Universitário do UNI-BH (Rua Líbero Leone, 259, Buritis), que conta com 

infraestrutura para realização de serviços técnicos complementares, como raio-x digital, 

ultrassonografia,  CTI, UTI e cirurgias, sem qualquer custo adicional ao Município; 

 

2. Apoio técnico de cerca de 70 estudantes de medicina veterinária, em fase de estágio 

obrigatório, durante o período integral de funcionamento do Hospital. As atividades exercidas 

pelos discentes não são remuneradas, não geram vínculo empregatício e são classificadas 

como estágio não obrigatório, mas previstas no projeto pedagógico do curso;  

 

3. Equipe de resgate técnico e socorro médico-veterinário urbano, com experiência de atuação 

nos principais eventos de desastres e calamidades públicas do Município e Estado; 

 

4. Ambulância e autorização de pilotagem de veículos de emergências, com estrutura técnica de 

mais de 20 profissionais socorristas trabalhando em tempo integral; 

 

5. Comitê de gestão clínico composto por 6 (seis) médicos-veterinários da ANCLIVEPA-MG e UNI-

BH, responsáveis pela organização da parte técnica do Hospital. 

6. 18 profissionais envolvidos nas atividades e serviços do Hospital Veterinário Público, sendo 1 

diretor, 4 clínicos, 2 cirurgiões, 2 anestesistas, 8 plantonistas e 1 ultrassonografista, sendo que 

nenhum deles tem remuneração advinda do repasse mensal da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.  

Resta demonstrado, portanto, que a estrutura organizacional da Anclivepa-MG, o convênio com o UNI-

BH e a utilização do complexo-médico veterinário do Centro Universitário, bem como a 

disponibilização de estagiários e profissionais traz economicidade, potencializa os resultados da 

http://souecologico.com/sou-ecologico/comissao-vistoria-primeiro-hospital-veterinario-publico-de-minas/
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parceria e, principalmente, otimiza o alcance do equipamento, possibilitando maior número de 

atendimentos a cães e gatos. 

 
UNIBH PARTICIPA DA GESTÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO DE BH 
 
Em parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais (Anclivepa-MG), o 
curso de Medicina Veterinária do UniBH assume a gestão do Hospital Público Veterinário promovendo a ampliação do 
atendimento 
Por: Redação Bem Minas 
 04/05/2021 13:58 

 
Professores e alunos de Medicina Veterinária do UniBH atuam no Hospital Público Veterinário de BH 

 
Em um prazo de 96 horas, a unidade receberá equipamentos, insumos, materiais de escritórios, sinalização e placa de 
identificação para o atendimento ao público que estará de volta nesta quarta-feira, 5 de maio, a partir das 8h. Todo esse 
processo conta com a participação de professores e alunos do curso de Medicina Veterinária do UniBH. “Teremos 40 pessoas 
da nossa equipe do UniBH para trazer melhorias no atendimento. Com a nova estrutura de trabalho conseguiremos fazer 60 
consultas diárias”, explica Breno Mourão, coordenador do curso de Medicina Veterinária do UniBH. 
De acordo com o professor do UniBH, Aldair Pinto, a instituição cedeu alguns equipamentos e insumos do Hospital Veterinário 
do Campus Buritis, como macas, seringas, cateteres, ração, medicamentos e outros. “Estamos fazendo de tudo para que esse 
serviço seja ampliado a população. Não podemos deixar esses animais domésticos sem atendimento”, reforça. Neste primeiro 
momento estão previstos atendimentos básicos: consultas para prescrição médica, realização de curativos e tratamento de 
feridas para cães e gatos. Casos graves e de urgência serão encaminhados para clínicas parceiras. Na nova estrutura o 
atendimento ao público passa a ser de 8h às 18h. 
Além de professores e alunos do curso de Medicina Veterinária do UniBH, o Hospital contará com atuação de grupos de 
projetos de extensão, como é o caso do Grupo de Estudos de Pequenos Animais (Gepet), do Grupo de Estudos de Fisiologia 
(Gfisio), do Grupo de Estudos de Laboratório (GLab) e do Grupo de Resgate Animal, que vai fazer o atendimento de socorro 
aos animais vítimas de atropelamento e outros acidentes nas ruas da capital. 
Breno Mourão, coordenador da Veterinária do UniBH, acredita que para integrar o estudante à sociedade enquanto 
profissional, não basta somente o estudo teórico, mas sim a dedicação à prática veterinária. “Esse projeto no  Hospital Público 
Veterinário de BH trará ganhos para a população que será melhor atendida, mas também será muito benéfica aos estudantes 
de Veterinária do UniBH, pois trará a experiência real da atividade prática. E, isso é de extrema importância para o crescimento 
e enriquecimento do futuro profissional em Medicina Veterinária”. 
ATENDIMENTO GRATUITO 
O primeiro Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte, com atendimento gratuito à população, continua seguindo as 
regras e protocolos definidos para o combate ao Coronavírus: distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Em 
razão das restrições, só é permitido um tutor por animal. Os documentos necessários para atendimento são Carteira de 
Identidade (RG), CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte, além de inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico).  
Serviço: 
Fonte: Breno Mourão, coordenador do curso de Medicina Veterinária do UniBH 
Informações para a imprensa: Luciana Mayer | luciana@redecomunicacao.com | (31) 98619-2276  

mailto:luciana@redecomunicacao.com
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FONTE: https://www.bemminas.com.br/noticias/minas-gerais/unibh-participa-da-gestao-do-hospital-publico-veterinario-
de-bh/10753 
 

 

REFORÇO 
HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO FAZ PARCERIA COM UNI-BH E RECEBE AMBULÂNCIA 
O veículo será usado para transferir animais com casos mais graves e que necessitem de atendimento ou realização de exame 
em instituições parceiras 
Isabela Bernardes* 
06/07/2021 17:25 - atualizado 06/07/2021 18:45 

 
Animais poderão ser transferidos para instituições parceiras(foto: Reprodução/ Pixabay ) 

 
Meses após o início das atividades, o Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte (HPV-BH) agora conta com uma 
ambulância para realizar a transferência de animais. Os cães e gatos que necessitarem de atendimentos mais específicos e 
apresentarem um quadro grave, poderão ser atendidos, sem custo, em outras instituições parceiras, como no Centro 
Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), localizado no bairro Buritis. 
  
LEIA MAIS 
14:30 - 03/05/2021 PBH vai ampliar estrutura e atendimento do Hospital Público Veterinário 
08:10 - 22/06/2021 BH ganhará o primeiro Instituto Médico Legal Veterinário do país 
20:46 - 08/06/2021 Projeto de lei prevê que veterinário deve comunicar maus-tratos de animais 
 
A ambulância veterinária para o atendimento de cães e gatos é um veículo Doblô 1.8 que será usado, prioritariamente, para 
o transporte de pacientes internados na unidade para procedimentos hospitalares e realização de exames em instituições 
parceiras. 
 
Inaugurado em março deste ano, o HPV-BH oferece atendimento para cães e gatos de famílias que não têm condições 
financeiras para custear o tratamento dos animais. O hospital é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Há 
capacidade para 30 atendimentos diários, com retirada de senhas no local. 
  
Ele é gerido pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais/MG (Anclivepa Minas), por meio de uma 
Parceria Público Privada (PPP) com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com cogestão da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. E agora, também conta com a parceria do Uni-BH. 
  
Segundo o centro universitário, um corpo técnico da faculdade, formado por professores, recém-formados (aprimorandos) e 
graduandos, está à frente dos atendimentos do hospital, que está localizado no Bairro Madre Gertrudes, região Oeste da 
capital.  
  
“A abertura do hospital público é um benefício à população, que carecia de uma assistência gratuita e de qualidade nos 
cuidados com seus animais. Além de seu papel socialmente relevante para a cidade, a unidade conta com um apoio técnico 
referendado, uma vez que os profissionais envolvidos são docentes do Uni-BH, que coordenam e supervisionam alunos e alunas 
que atuam no local”, afirma Aldair Junio, professor de Medicina Veterinária do Uni-BH e vice-presidente da Anclivepa Minas.  
 

https://www.bemminas.com.br/noticias/minas-gerais/unibh-participa-da-gestao-do-hospital-publico-veterinario-de-bh/10753
https://www.bemminas.com.br/noticias/minas-gerais/unibh-participa-da-gestao-do-hospital-publico-veterinario-de-bh/10753
https://www.em.com.br/busca?autor=Isabela%2ABernardes%2A
https://www.em.com.br/busca?autor=Isabela%2ABernardes%2A
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/05/03/interna_gerais,1262878/pbh-vai-ampliar-estrutura-e-atendimento-do-hospital-publico-veterinario.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/22/interna_gerais,1279142/bh-ganhara-o-primeiro-instituto-medico-legal-veterinario-do-pais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/08/interna_gerais,1274773/projeto-de-lei-preve-que-veterinario-deve-comunicar-maus-tratos-de-animais.shtml
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BH News 
NOVO HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE BH JÁ ATENDEU MAIS DE 1000 CONSULTAS 
Por Fhilipe Pelájjio - 10/09/2021 
   

 
 
Celebrado no dia 9 de setembro, o Dia do Médico Veterinário será especial para os mais de 50 alunos de Medicina Veterinária 
do UniBH que atuam no Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte. Não só para eles, mas também, para tutores e pets, 
que têm a possibilidade de conquistar mais qualidade de vida com os acolhimentos. 
As equipes do Centro Universitário têm se revezado na recuperação dos animais encaminhados à unidade localizada no bairro 
Madre Gertrudes (região oeste), com um serviço qualificado e uma formação diferenciada, que permite aos estudantes do 
projeto carregar no currículo a bagagem de um atendimento sistêmico e envolvido com a área de clínica médica. 
De acordo com Aldair Junio Woyames Pinto, professor de Medicina Veterinária do UniBH e vice-presidente da Anclivepa Minas 
(Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais/MG), entidade responsável pela gestão do Hospital, os 
estudantes são envolvidos tanto técnica, como emocionalmente com os casos atendidos. “Eles têm a total responsabilidade 
de fazer o hospital existir. Sem eles nada seria possível”, diz. 
Advertisement 
Flávia Giancotti de Moraes cursa o 8º período de Medicina Veterinária no UniBH e integra a equipe do Hospital. Para ela, não 
há como mensurar a relevância dessa atuação para a formação dos alunos, bem como para tutores e pets. “Nosso trabalho é 
voltado à população carente. Recebemos os animais e seus responsáveis, realizamos o acolhimento, conversamos. Fazemos o 
que está ao nosso alcance para oferecer conforto e um atendimento completo, auxiliando, inclusive, no agendamento de 
exames. É uma experiência que agrega demais ao aprendizado. Um diferencial para a equipe e para a sociedade”, declara. 
Flávia ressalta ainda que se sente realizada em fazer algo relevante para a população. “Se o hospital não existisse, não seria 
possível fazer a diferença na vida dos tutores e dos animais. Vemos a gratidão das pessoas atendidas a cada acolhimento. É 
um retorno imediato.” 
“A experiência que os alunos adquirem com os atendimentos vai permitir que se formem não somente como técnicos, mas 
também como profissionais que entendem a saúde única, que respeita as classes sociais e os animais daqueles que precisam 
de ajuda”, destaca Aldair Pinto. 
 

 

XIII - DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS URBANAS: 

A estrutura de resgate urbano do grupo de Resgate Animal do UNI-BH, parceiro da ANCLIVEPA-MG, 

prevê trabalho de socorro e salvamento a vítimas que acionam a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e 

as Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Além deste trabalho, a equipe possui experiência em resgates 

e atendimentos de socorrismo em ambientes de enchentes, queimadas, deslizamentos e 

desabamentos de terra, como Brumadinho, Pantanal e Santa Catarina. 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/07/06/interna_gerais,1284005/hospital-publico-veterinario-faz-parceria-com-uni-bh-e-recebe-ambulancia.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/07/06/interna_gerais,1284005/hospital-publico-veterinario-faz-parceria-com-uni-bh-e-recebe-ambulancia.shtml
https://moonbh.com.br/category/bh-news/
https://moonbh.com.br/author/fhilipepelajjio/
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Como exemplo, as fortes chuvas que atingiram a capital durante o mês de fevereiro/2021 causaram 

danos em vários cantos da cidade. Um dos pontos de alagamento foi o Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ), que fica localizado no bairro São Bernardo, na região Norte. Para manter a saúde dos animais, a 

Administração Municipal solicitou o auxílio do Grupo de Resgate Animal do Uni-BH. Prontamente, a 

equipe atendeu ao chamado e fez o resgate de 34 cães. Os animais foram retirados do local e abrigados 

sob a responsabilidade do grupo, que se mobilizou e organizou plantões de 24h para acompanhar e 

monitorar os animais, dando início também a uma grande campanha de adoção. 

XIV - DA AMBULÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO INTERNA 

A Anclivepa-MG possui ambulância veterinária utilizada para a transferência de animais para 

atendimento em instituições parceiras. Os cães e gatos que necessitarem de assistência mais 

específicas e apresentam quadro grave podem ser atendidos, sem custo, em outras instituições, como 

no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). 

A estrutura do automóvel conta com duas macas SEKED, inclusive de resgate de equinos, uma 

ambulância de resgate animal, cinco pranchas de socorro, equipamentos de resgate em altura, um 

centro de comando veterinário, rádios comunicadores e 15 puçás de captura. 

 

 

XV - DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL VETERINÁRIO: 

No dia 1º de outubro, a Anclivepa-MG implementou o funcionamento do primeiro Instituto Médico 

Legal Veterinário do Brasil, instalado no Hospital Público Veterinário. No local, são realizadas perícias 

técnicas (exame de corpo de delito, documentação, fotografias, filmagens e autópsias) com o objetivo 

de identificar animais vítimas de maus tratos, para que seus agressores sejam punidos de acordo com 

a Lei Sansão. O container que abriga o IMVL foi adquirido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
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por meio de recurso de compensação ambiental, e os equipamentos (mesa de necropsia, 

refrigeradores e geladeiras) fornecidos por parceiro da Anclivepa-MG. 

 

NOTÍCIAS 
BELO HORIZONTE INAUGURA PRIMEIRO IML VETERINÁRIO DO PAÍS 
Iniciativa tem como principal objetivo ajudar nas investigações de animais vítimas de maus-tratos 

Da Redação - 01/10/2021 10h17 

     

Reprodução/ Aldair Pinto/ Prefeitura BH 
A prefeitura de Belo Horizonte inaugura nesta sexta-feira (1º) o primeiro Instituto Médico Veterinário Legal do país. A ação 
tem como principal objetivo atender animais vítimas de maus-tratos e fornecer suporte às entidades competentes nas 
investigações. 
Segundo a gestão municipal, a nova estrutura foi desenvolvida em parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais de Minas Gerais (Anclivepa-MG) e está localizada no Hospital Público Veterinário da cidade. O espaço 
conta com uma mesa de necropsia, refrigeradores e geladeiras, além de uma equipe de médicos voluntários, com experiência 
em medicina veterinária legal. 
Os serviços oferecidos pelo Instituto serão: exame de corpo de delito, documentação, fotografias e filmagens. Caso o animal 
chegue já em óbito, uma autópsia será feita para apontar as possíveis causas de morte. 
O recurso, porém, não é de atendimento direto ao público. A denúncia contra maus-tratos e violência animal deverá ser feita 
diretamente à Polícia Civil, que vai atuar na investigação e solicitar apoio do Instituto, caso seja necessário. 
"Com o início desses trabalhos, vamos conseguir ajudar na resolução dos crimes de maus tratos contra os animais para que 
os agressores sejam punidos de acordo com a Lei Sansão (Lei Federal 14.064/20). O tema também se reveste de grande 
importância ao ser tratado como questão de saúde pública e controle de zoonoses", diz o gerente de Defesa dos Animais da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Leonardo Maciel. 
 
FONTE: https://cultura.uol.com.br/noticias/42479_belo-horizonte-inaugura-primeiro-iml-veterinario-do-pais.html 
 

 

XVI - DA OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS E DO RECURSO 

A estrutura organizacional, a parceria com o UNI-BH e a posse de imóvel cedido pelo Município 

permitem à ANCLIVEPA-MG a otimização do recurso repassado, a potencialização dos resultados e, 

principalmente, a ampliação do número de animais assistidos, como já demonstrado no tópico DA 

CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS TÉCNICOS. 

Conforme relatório de execução encaminhado pela OSC gestora, foram atendidos 657 animais em 

julho, 711 em agosto e 643 em setembro, contemplados consultas, emergências, retornos, 

ultrassonografias, cirurgias eletivas, cirurgias ortopédicas, cirurgias de urgência, raio-x e internações.  

 

https://cultura.uol.com.br/noticias/42479_belo-horizonte-inaugura-primeiro-iml-veterinario-do-pais.html
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Serviços - Julho Total 

Atendimentos (total) 657 

Atendimento de cães 526 

Atendimento de gatos 131 

Consultas 421 

Emergências 131 

Retorno 105 

Ultrassom 44 

Desistência 4 

Cirurgias eletivas 10 

Cirurgias ortopédicas 5 

Cirurgias de Emergência 10 

Raio-x 40 

Internações 18 

 

Números - Agosto Total 

Atendimentos (total) 711 

Atendimento de cães 539 

Atendimento de gatos 172 

Consultas 372 

Emergências 140 

Retorno 151 

Ultrasom 47 

Desistência 1 

Cirurgias eletivas 10 

Cirurgias ortopédicas 10 

Cirurgias de Emergência 10 

Raio-x 40 

Internações 39 

 

Serviços - Setembro Total 
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Atendimentos (total) 643 

Atendimento de cães 508 

Atendimento de gatos 135 

Consultas 349 

Emergências 122 

Retorno 154 

Ultrassom 16 

Desistência 1 

Cirurgias eletivas 19 

Cirurgias ortopédicas 12 

Cirurgias de Emergência 12 

Raio-x 40 

Internações 29 

 

Por exemplo: regra geral, 1 cirurgia (somente procedimento) custa, em média, R$2.000,00. A partir 

disso, as 98 cirurgias realizadas em 3 meses teriam um custo estimado de R$196.000,00. Pelo Termo 

de Colaboração, o repasse o valor mensal para todas os procedimentos cirúrgicos (eletivos, 

ortopédicos e urgências) corresponde a R$10.000,00 mensais, perfazendo o total de R$30.000,00 

trimestral, sem contar as despesas de pós operatório. Ou seja: pelo valor do repasse, teriam sido 

realizadas apenas 15 (quinze) cirurgias. 

Deste modo, a parceira atual consegue não somente atender a meta de atendimento diário de no 

mínimo 30 animais/dia como, também, receber número superior de felinos e caninos. 

XVII - DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Conforme controle de qualidade realizado pela SMMA no período compreendido entre junho a 

outubro/2021, não há registro de manifestações apresentadas por munícipes junto à OUVIDORIA do 

Município em desfavor dos serviços prestados pela Anclivepa-MG, ao passo que, em menos de um 

mês de trabalhos prestados, foram encaminhadas cerca de 10 (dez) reclamações referentes à parceira 

anterior. 

XVIII - DA ANÁLISE DO PREÇO 

A razoabilidade do valor da parceria proposta decorrente da inexigibilidade de chamamento público 

poderá ser aferida por comparação dos preços praticados pela Administração Pública, pelo que é 

possível demonstrar a adequação dos preços praticados e a vantagem da parceria quanto aos preços 

propostos, através dos orçamentos juntados aos autos.  

Os valores constantes dos orçamentos juntados demonstram de pronto a razoabilidade do preço. 
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XIX – DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

A celebração de parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em 

regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco segue, 

obrigatoriamente, regime jurídico próprio. O advento da Lei Federal nº 13.019/2014 regulamentou 

esse procedimento tendo como regra principal o credenciamento de organizações civis, através de 

chamamento público.  

A Constituição Federal consagra o princípio da licitação pública, mas ao mesmo tempo ressalva a 

possibilidade de exceções especificadas na legislação. Nesse sentido, há situações que possuem 

caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis tal procedimento nos trâmites usuais. 

Na intercorrência de tais casos, a legislação reservou exceções à regra, que estão estabelecidas na Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação. O art. 31 da referida Lei estabelece a ocasião em que é 

inexigível o chamamento público: 

 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de 

competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto 

da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica (...) 

Conforme lição de Jacoby Fernandes, “singular é a característica do objeto que o individualiza, 

distingue dos demais. É a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador.” (Contratação 

Direta Sem Licitação, 9a ed., Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 609).  Note-se que não se deve confundir 

singularidade com exclusividade, ineditismo, complexidade ou mesmo raridade. Se fosse único ou 

inédito, seria caso de inexigibilidade por ausência de concorrentes. Ainda, a despeito de haver opiniões 

em sentido contrário, outro conceito que se reputa impróprio é o de que a singularidade pode decorrer 

da notória especialização de seu executor. Para essa corrente doutrinária, a notória especialização 

envolveria uma singularidade subjetiva. Todavia, se imaginarmos que a inviabilidade pode decorrer do 

parceiro, teríamos que admitir a ideia de que um mesmo objeto seria, a um só tempo, singular e não 

singular, conforme o parceiro que o executar.  

Como se demonstrou acima, os conceitos existentes na doutrina pátria, muito embora totalmente 

corretos, não esgotam a matéria, deixando larga margem de subjetivismo para o aplicador da norma. 

Após muita reflexão sobre essa questão e análise dos inúmeros precedentes e casuísmos existentes 

na rotina diária das repartições públicas, percebe-se que há um elemento comum que está presente 

em todos os objetos de natureza singulares, qual seja, o da imprevisibilidade ou incerteza do resultado 

da execução. Pode-se considerar que o objeto é de natureza singular quando seu resultado não é 

previsível ou incerto; quando os parceiros, apesar de apontar as características do que pretendem 

realizar, não têm como saber antecipadamente o que resultará da execução; na presente hipótese, o 

resultado pode variar de executor para executor (e por isso não é previsível). Cumpre deixar desde já 

consignado que não se está falando da variabilidade da forma de execução, mas do resultado dela. 
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Assim, a inexigibilidade de chamamento público é legalmente admissível sempre que configurada a 

inviabilidade de competição, seja por força da singularidade do seu objeto, seja pela singularidade de 

seu executor, que resulta na impossibilidade de instauração de procedimentos licitatórios. A escolha, 

assim, deve ser devidamente justificada e motivada, a fim de que se torne legítima. 

Nos termos do artigo 31, caput, da Lei 13.019/2014, bem como ante a proposta da OSC, a SMMA 

verificou a inviabilidade/inexistência de competição, reconhecendo a natureza singular do objeto da 

parceria, bem como da capacidade específica da ANCLIVEPA-MG de atingir as metas da parceria. 

No presente caso, o valor previsto teve como referência a descrição detalhada dos serviços a serem 

executados, acompanhado de orçamentos pormenorizados, sendo definido os métodos e prazos de 

execução do objeto, conforme planilha de comparativo de preços constante nos autos. Por fim, a 

entidade demonstra inquestionável capacidade técnica para a execução do objeto da parceria. 

A inexigibilidade advém da inviabilidade de competição, vez que ausentes alguns dos pressupostos 

autorizadores do chamamento público: ausência de competitividade, ou seja, inexiste a pluralidade de 

sujeitos em iguais condições para a parceria, bem como inexiste a possibilidade de julgamento 

objetivos. 

Ante ao exposto verificamos que há identidade e reciprocidade no interesse das partes na realização 

da parceria, em mútua cooperação e que o presente caso se harmoniza com a hipótese de 

inexigibilidade de Chamamento Público previsto na Lei 13.019/2014 e Decreto 14.494/2017, em razão 

da inviabilidade de competição entre as Organizações da Sociedade Civil. 

XX - DA CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, ante à natureza singular do objeto da parceria, visando a continuidade do serviço 

público, bem como, principalmente, sua prestação eficiente, haja vista que o atendimento médico-

veterinário é classificado como atividade imprescindível ao progresso socioeconômico e à proteção da 

saúde humana, animal e do meio ambiente; 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS – 

MINAS GERAIS possui capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da parceria, 

dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais adequados para o 

desenvolvimento das atividades previstas na parceria, sendo que o Plano de Trabalho proposto foi 

devidamente analisado e aprovado pela equipe técnica da SMMA; 

Por fim, haja vista que a formalização da parceria segue as normas e procedimentos estabelecidos em 

Lei, considerando que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamento 

público, prevista no artigo 31, caput, da Lei 13.019, de 21 de julho de 2014,  

Nestes termos, por sua qualificação e atuação inquestionável que a tornam a parceira ideal para 

cumprmiento das metas estabelecidas para a gestão do Hospital Veterinário Público de Belo Horizonte, 

DECLARAMOS A INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO para firmar parceria, por meio de 

TERMO DE COLABORAÇÃO com a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS 

ANIMAIS – MINAS GERAIS, tendo como objeto a transferência de recursos no valor de R$ 1.302.000,00 
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(um milhão trezentos e dois mil reais), conforme Plano de Trabalho, oriundos de recurso do Fundo 

Municipal de Defesa Ambiental.  

Publique-se a presente justificativa no Diário Oficial do Município e no Portal das Parcerias, de acordo 

com a legislação vigente, ficando concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desta 

justificativa, a contar de sua publicação.  

A impugnação por escrito deverá ser entregue na Gerência de Gestão de Documentação e Informações 

– GEGED - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada na Av. Afonso Pena, 342 – 10º Andar, de 9 

às 17h. 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

Mário de Lacerda Werneck Neto  
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 


