SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE Nº. 02/2018

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE
PROJETOS VOLTADOS AO TRATO ÉTICO -VETERINÁRIO DA COLÔNIA DE
FELINOS RESIDENTES NO PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO GIANNETTI NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CONTEMPLANDO AÇÕES
MÉDICO-VETERNIÁRIAS E DE LAR TEMPORÁRIO.

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMMA torna de conhecimento público que mediante o presente CHAMAMENTO
PÚBLICO selecionará Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos,
regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte,
que tenha interesse em executar projetos voltados ao trato ético-veterinário da
colônia de felinos residentes no Parque Municipal Américo Giannetti da cidade
de Belo Horizonte/MG, dentro das áreas de atuação prioritárias descritas neste
Edital.
Os recursos destinados a esse fim são oriundos do Fundo Municipal de Defesa
Ambiental - FMDA e já foram devidamente aprovados pela Câmara de Coordenação
Geral do Município de Belo Horizonte – CCG e pelo Conselho Municipal de Meio
Ambiente - COMAM
O presente edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis para consulta através
do Portal das Parcerias (www.portaldasparcerias.pbh.gov.br).

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela:
 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 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
 Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das
parcerias voluntárias);
 Lei Municipal nº. 4.253 de 04 de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº. 5.893, de 18 de março de 1988;
 Lei Municipal nº. 11.065 de 1º de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura
organizacional da administração direta do Poder Executivo)
 Decreto Municipal nº. 16.692, de 05 de setembro de 2017 (Dispõe sobre a
organização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.).
 Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017;
 Deliberação Normativa nº 87 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de 07 de
dezembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

2. OBJETO
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organizações da
Sociedade Civil – OSCs, sem fins lucrativos, regularmente constituída, com sede ou
instalações no Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar projetos
voltados ao trato ético-veterinário da colônia de felinos residentes no Parque Municipal
Américo Giannetti da cidade de Belo Horizonte/MG, dentro das áreas de atuação
prioritárias descritas neste Edital, segundo planos de trabalho anexos.

2.1 Áreas de atuação
Serão apoiados com recursos do FMDA os projetos que forem selecionados e que se
destinam às seguintes linhas temáticas, sendo possível ser contemplado um projeto
por cada linha temática:

a) Ações médicos-veterinários à colônia de felinos residentes no Parque
Municipal Américo Giannetti - PMARG, no que se refere a:


Retirada de felinos abandonados e residentes no PMARG;



Monitoramento, em horário noturno, de felinos abandonados no PMARG. O
monitoramento engloba a observação do comportamento, identificação de novos
indivíduos, avaliação do aspecto físico quanto à saúde;



Alimentação diária dos felinos abandonados no PMARG, em horário noturno. A
alimentação será à base de ração felina e cada animal deverá ingerir, no
mínimo, uma porção de 100g/dia.



Procedimentos e exames que deverão fazer parte do protocolo durante a
internação médico-veterinária dos animais;



Devolução de gatos ao PMARG ou direcionamento ao lar temporário indicado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após os procedimentos de retirada
e trato médico-veterinário adequado.

a.1) Limite de financiamento do projeto de até R$96.000,00 (noventa e seis mil reais).
a.2) O detalhamento dos serviços relativos à essa linha temática, bem como as
demais instruções seguirão o Termo de Referência – Linha Temática A - Anexo VIII.

b) Ação de lar temporário para os felinos retirados do PMARG após o devido tratomédico veterinário, com alojamento, cuidados com alimentação e higiene e divulgação
para adoção com a devida documentação.
b.1) Limite de financiamento do projeto de até R$36.009,60 (trinta e seis mil, nove
reais e sessenta centavos).
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b.2) O detalhamento dos serviços relativos à essa linha temática, bem como as
demais instruções seguirão o Termo de Referência – Linha Temática B - Anexo IX.

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO
3.1. O PMARG abriga a maior colônia de gatos em espaço público do Estado de Minas
Gerais. Em decorrência de um alto número de animais abandonados verificam-se
desequilíbrios ambientais, agressões, mortes, disseminação de doenças próprias de
felinos e também zoonoses.
O advento da esporotricose zoonótica coloca em risco a saúde de pessoas e animais,
demandando o manejo ético desta população de felinos.
Além de medidas visando a erradicação do abandono, pretende-se promover
assistência médico veterinária aos felinos evitando sofrimento dos animais,
transmissão de doenças e tornando-os aptos a adoção.
A ação planejada para assistência aos felinos prevê alimentação diária e
monitoramento da colônia, atendimento médico veterinário aos que necessitarem,
castração, microchipagem, e promoção da inserção dos animais em famílias através
da adoção responsável.
3.2. A apresentação de propostas e sua execução deverão ser fundamentadas nas
informações constantes nos Anexo VIII e IX.
3.3. Cada projeto, em sua respectiva área de atuação, conforme Item 2.1 deste Edital
deverá contemplar métodos, equipamentos, tecnologias e o acompanhamento
necessário para o adequado desenvolvimento das atividades.
4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral: promover projetos que visem o manejo adequado à colônia de
felinos residentes no Parque Municipal Américo Renné Giannetti – PMARG, de
maneira a diminuir a população de felinos domésticos presentes nessa área
verde, pelo bem-estar dos animais e pela saúde única (saúde dos animais não
humanos, animais humanos e meio ambiente).
4.2 Objetivos específicos:


promover assistência médico veterinária aos felinos da colônia do Parque
Municipal Américo Renné Giannetti – PMARG;



garantir aos felinos lar-temporário para que se tornem aptos à adoção
responsável;

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Para este Chamamento Público serão destinados um total de R$142.009,60
(cento e quarenta e dois mil e nove reais e sessenta centavos), oriundos do
Fundo Municipal de Meio Ambiente, assim distribuídos:
5.1.1 R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) para linha temática de prestação
de serviços médicos-veterinários à colônia de felinos residentes no
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Parque Municipal Américo Giannetti – PMARG;
5.1.2 R$36.009,60 (trinta e seis mil, nove reais e sessenta centavos) para linha
temática de prestação de serviços de lar temporário para os felinos
retirados do PMARG.
5.2 As propostas apresentadas poderão prever para sua execução, o valor
máximo de recursos oriundos do FMDA conforme previsto nos subitens 5.1.1 e
5.1.2 deste Edital, de acordo com cada área de atuação, observada a
contrapartida de bens e serviços.
5.3 O valor total solicitado ao FMDA não poderá ultrapassar o limite estabelecido
nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital, sob pena de indeferimento preliminar
do projeto.
5.4 As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pela
seguinte dotação orçamentária:
2503.1100.18.541.069.2073.0001.339039.99.0300.100
5.5 O valor total do recurso será repassado na periodicidade estabelecida no
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, sempre
respeitando a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de estar
condicionado à avaliação positiva pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
quanto à execução do projeto, à manutenção da habilitação da Organização
da Sociedade Civil e à regular prestação de contas.

6. DOS PRAZOS

6.1

Publicação do Edital de Chamamento Público nº 002/2018: de 27 de dezembro
de 2.018 a 28 de janeiro de 2.019

6.2

Formalização de consultas: até o 5º dia útil após a publicação deste edital.

6.3

Impugnação do edital: 10 dias úteis contados de sua publicação.

6.4
Envio dos envelopes contendo a proposta técnica da OSC: de 27 de dezembro
de 2.018 até 28 de janeiro de 2.019.
6.5
Publicação do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: até 20
(vinte) dias úteis contados a partir do último dia para a entrega da proposta técnica da
OSC.
6.6
Recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 5 (cinco)
dias úteis contados da publicação do resultado da etapa competitiva.

6.7
Apresentação de contrarrazões pelos interessados: 3 (três) dias úteis contados
a partir da publicação do resultado da etapa competitiva.
6.8
Publicação das decisões recursais e resultado final da seleção de propostas: 3
(três) dias úteis após as decisões.
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6.9
Convocação e entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação
pela(s) OSC(s) vencedora(s): 10 (dez) dias úteis a contar da convocação.
6.10 Publicação do resultado do processo de habilitação: até 10 (dez) dias úteis a
contar do prazo final para entrega dos envelopes contendo os documentos de
habilitação.
6.11 Recurso do resultado da etapa de habilitação: 5 (cinco) dias úteis contados da
publicação do resultado da etapa de habilitação.

6.12 Apresentação de contrarrazões pelos interessados: 3 (três) dias úteis contados
a partir da publicação do resultado da etapa de habilitação.
6.13 Publicação das decisões recursais da etapa de habilitação: 3 (três) dias úteis
após as decisões.
6.14 Publicação do Resultado Final: 5 (cinco) dias úteis após a publicação do
resultado dos recursos
6.15
Na contagem dos prazos previstos neste edital será considerado o prazo da
postagem do documento via Sedex (Correios) e não a data de seu recebimento na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar do presente Chamamento Público Organização da Sociedade
Civil – OSC, sem fins lucrativos que atendam aos requisitos de habilitação jurídica,
fiscal e trabalhista e demonstrem a qualificação técnica exigida, conforme estabelecido
nos itens 10 a 12 deste edital.
7.2. Estarão impedidas de participar deste Chamamento as entidades que se
enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014 ou que tenham qualquer outro
impedimento legal para contratar com a Administração Municipal.
7.3. A participação das Organizações da Sociedade Civil – OSC, interessadas no
presente Chamamento Público implica na aceitação de todas as condições aqui
apresentadas.
7.4. Será exigida contrapartida em bens e serviços conforme definição dos
Anexos VIII e IX.
7.5. Não é permitida a atuação em rede pelas Organizações da Sociedade Civil.
7.6. Poderão ser apresentadas, no máximo, 02 (duas) propostas por proponente,
devendo cada uma se relacionar a uma linha temática distinta da outra.
7.7. As propostas apresentadas poderão prever para sua execução, o valor máximo
de recursos oriundos do FMDA conforme previsto nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste
Edital, de acordo com cada área de atuação.
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8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público deverão ser
enviados à Comissão de Seleção, via INTERNET, para o e-mail
defesadosanimais@pbh.gov.br,até o 5º dia útil após a publicação do edital.
8.2. A Comissão de Seleção terá prazo de 2 (dois) dias úteis para responder aos
pedidos de esclarecimentos encaminhados. As respostas serão encaminhadas através
de e-mail ao solicitante.

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
9.1. O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis contados de
sua publicação.
9.2. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal, nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para representar a instituição.
9.3. As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado
da etapa competitiva e da etapa de habilitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da publicação das decisões, à Comissão de Seleção.
9.4. As razões de impugnação ao Edital, as razões do recurso e as contrarrazões,
quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas
exclusivamente por meio de Sedex (correios), de forma tempestiva, identificados
conforme abaixo:

Chamamento Público nº 02 de 2018
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A/C: Comissão de Seleção
Av. Afonso Pena, Nº 342. 7º Andar, Centro, CEP 30130-001 - Belo Horizonte/MG

9.5. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de
três dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados à autoridade
competente para decisão final, em até 7 dias úteis.
9.5.1. Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto no subitem 9.5.

10. DA ETAPA COMPETITIVA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
10.1 A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade Civil em
consonância com cada linha temática (Anexo VIII e IX), objeto constante deste Edital
e no Modelo de Proposta (Anexo I).
10.2 A proposta deverá ser enviada, no prazo estabelecido no item 6.4,
exclusivamente por Sedex (Correios), endereçado à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Belo Horizonte (A/C. da Comissão de Seleção), à Av. Afonso Pena, Nº
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342. 7º Andar, Centro, CEP 30130-001 - Belo Horizonte/MG, contendo em sua parte
externa e frontal os seguintes dizeres:

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018

INSTITUIÇÃO:
_____________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
__
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO:
_______________________________________
10.3
Envelopes que forem entregues em local diferentes e fora dos prazos
previstos no item 6 deste edital não serão objeto de análise, não sendo permitida a
participação de interessados retardatários e ou em desacordo com o Edital.
10.4
Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados
na forma do item 2.1 deste edital e detalhados nos Anexos VIII e IX.

10.5. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO APRESENTADO
10.5.1 Os projetos deverão ser apresentados em volume único, em folha A4,
digitado, contendo em sua parte externa as seguintes informações:
a) Nome do projeto;
b) Nome/Razão Social do Proponente;
c) Especificação da linha temática do projeto conforme item 2.1 do Edital.

10.5.2. As páginas deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente,
obedecendo à ordem abaixo discriminada:
a) Modelo de Propostas (Anexo I) assinado e completo, inclusive com currículo
de toda a equipe responsável, preferencialmente assinados pelos profissionais;
b) Material que comprove as informações contidas no currículo da equipe do
proponente, com, no máximo, 10 (dez) laudas.
c) Comprovantes de projetos de autoria do proponente que comprovem a
expertise na linha temática escolhida;
c.1) Serão considerados comprovantes válidos quaisquer documentos,
clippings, fotos, certificados, peças gráficas, dentre outros anexos que o
proponente julgar necessário, desde que, não ultrapasse 10 (dez) laudas;
d) Qualquer outro material adicional, caso seja necessário, como por exemplo,
livros, discos, DVDs, dentre outros, não mencionados, mas que possam
comprovar atuação na elaboração de projetos na área afeta ao Edital.
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10.5.3. Não será permitida, em qualquer hipótese, a devolução, a reprodução ou a
cópia de projetos em análise, enquanto perdurar essa situação.

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil
com habilitação na etapa competitiva de que trata o item 10 deste edital será realizado
por meio da avaliação dos critérios previstos no item 11.6 deste edital e no Anexo X.
11.2. Encerrado o prazo de recebimento dos projetos, a Comissão de Seleção
verificará se algum projeto encaminhado via Correios desatende ao prazo do item 6.4,
e, neste caso, desclassificará o Projeto.
11.2.1. A desclassificação de que trata esse item deverá ser instruída com o
comprovante do sítio eletrônico dos correios (www.correios.com.br) ou documento
equivalente, demonstrando de forma inequívoca que a postagem do objeto ocorreu
posteriormente à data de encerramento da fase de recebimento dos projetos;
11.3. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.

1ª ETAPA – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.4. Consiste na avaliação técnica do projeto.
11.5. Na avaliação do projeto será observado um conjunto de requisitos conforme
pontuação preestabelecida no Anexo X do Edital.
11.6. Os projetos receberão nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos da
seguinte maneira:
11.6.1. Consistência do Projeto: na avaliação deste critério serão distribuídos 30
(trinta) pontos, considerando:
11.6.1.1. Clareza, objetividade e suficiências das informações contidas no
projeto apresentado, que deverão expressar com a maior nitidez o que se
desejar realizar;
11.6.1.2. Detalhamento das etapas do projeto, que permita a visualização,
passo-a-passo, das ações essenciais à sua execução.
11.6.2. Exequibilidade do projeto: na avaliação deste critério serão distribuídos 50
(cinquenta) pontos, considerando:
11.6.2.1. A aderência da experiência comprovada documentalmente pelos
currículos da equipe responsável pelo projeto e as habilidades técnicas
necessárias à sua execução; a equipe deverá ser mantida ao longo de toda a
execução do projeto, sendo, no entanto, possível a substituição de algum dos
membros desde que o novo profissional apresente expertise comprovada
equivalente ao do componente substituído.
11.6.2.2.1 Essa substituição deverá ser submetida previamente à aprovação
do gestor da parceria.
11.6.2.3. Prazos adequados à realização do projeto;
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11.6.2.4. Compatibilidade entre os objetivos e as estratégias de realização do
projeto;
11.6.2.5. Estrutura física necessária, conforme Termo de Referência (Anexo
XI), para acomodar os felinos enquanto aguardam adoção no Lar Temporário/
Estrutura física necessária para promover o atendimento clínico e internamento
dos felinos, conforme descrito no Termo de Referência (Anexos VIII)

11.6.3. Impacto socioambiental do projeto e seu efeito multiplicador – Na avaliação
deste critério serão distribuídos 20 (vinte) pontos, considerando o seu
enquadramento nos indicadores abaixo:
11.6.3.1. Projetos que promovam o controle reprodutivo e sanitário de felinos;
a) Serão considerados comprovantes válidos de experiência em projetos
dessa natureza quaisquer documentos, clippings, fotos, certificados, peças
gráficas, dentre outros anexos que o proponente julgar necessário, desde que,
não ultrapasse 10 (dez) laudas;

11.6.3.2. Projetos que sirvam como modelos para a sua repetição em situações
similares e que possam ser aproveitados pela Municipalidade.

11.7. Havendo empate na classificação das propostas
cumulativamente o máximo de itens relacionados abaixo:

serão

adotados

a) OSC e/ou pessoas que melhor pontuarem no quesito 11.6.2 e seus
desdobramentos;
b) OSC e/ou pessoas que não receberam recursos do FMDA nos últimos 02 (dois)
anos;
c) Permanecendo o empate, será realizado sorteio público.

11.8. Será eliminada a proposta que não contenha as seguintes informações:
11.8.1. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o
projeto proposto;
11.8.2. As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores
que aferirão o cumprimento das metas;
11.8.3. Os prazos para execução das ações e cumprimentos das metas;
11.8.4. O valor global do projeto ou valor global superior aos valores definidos nos
subitens 5.1.1 e 5.1.2, exceto nas hipóteses em que a diferença de valor referir-se à
contrapartida em bens e serviços.

11.9. A Comissão de Seleção poderá solicitar apoio técnico de servidores da SMMA
que desempenham suas funções na área temática do projeto apresentado para
subsidiar a avaliação da Comissão de qualquer proposta apresentada nos termos
deste Edital.
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11.10. O resultado da etapa competitiva do processo de seleção será divulgado no
Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido no item 6.6 deste edital.
11.11. Caberá recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção nos
prazos determinados neste Edital, nos termos do item 6.7 deste edital.

12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
12.1. Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas sendo as OSCs
mais bem classificada convocada para apresentar a documentação relacionada no
item 12.3 deste Edital.
12.1.1. Na hipótese de a OSC melhor classificada na etapa competitiva não atender
aos requisitos exigidos no item 12.3, aquela imediatamente mais bem classificada
será convocada para apresentar a documentação relacionada no item 12.3 deste
Edital.
12.2 As OSCs que tiver a proposta selecionada e classificada, quando convocada,
deverá entregar em envelope lacrado Av. Afonso Pena, Nº 342. 7º Andar, Centro, CEP
30130-001 - Belo Horizonte/MG a ser protocolado no período informado no item 6.10,
no horário de 9:00 às 17:00, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:

À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02 DE 2018

INSTITUIÇÃO:
_____________________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
__
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO:
_______________________________________

12.3 No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a OSC,
quais sejam:
I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;
II – Habilitação Técnica;
III – Declarações e Termos de Compromisso, conforme anexos.
12.4. Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC deverá apresentar os
seguintes documentos:
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I - cópia legível do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da
lei;
III - cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita
Municipal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe
há, no mínimo, um ano com cadastro ativo ou cinco anos se a OSC apresentar-se
como mantenedora;
IV - cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do
representante legal da OSC;
V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil,
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles
VI – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
VIII - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte;
IX - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil
funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de
locação;
12.4.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto
dos incisos VI a VIII do subitem 12.4, as certidões positivas com efeito de
negativas.
12.4.2. Os documentos previstos nos incisos III e VI a VII poderão ser
substituídos pelo cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores –
SUCAF.
12.4.3. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus
atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
12.5. Para a habilitação técnica, a OSC deverá apresentar os seguintes documentos:
I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
objeto de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
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c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil,
sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre
outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou
de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino,
redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas
ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da
sociedade civil;
II – Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a
existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.
12.6. Além dos documentos elencados nos subitens 12.4 e 12.5, deverão ser
apresentados pela OSC, no envelope contendo a documentação de habilitação, as
seguintes declarações e termo de compromisso:
I – Declaração Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República (nos termos do Anexo III);
II – Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração de inexistência de
parceria junto ao Município (nos termos do Anexo IV);
III – Termo de Compromisso do Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 (nos
termos do Anexo V).
12.7. A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da OSC considerando-a apta à
celebração da parceria e publicando o resultado da etapa de habilitação do processo
de seleção no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital.
12.8. Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos
prazos determinados no item 6.12 deste Edital.

13. DO RESULTADO FINAL
13.1. As OSCs melhor classificadas na etapa competitiva e aptas na etapa de
habilitação, após o julgamento dos recursos por ventura apresentados, serão
declaradas vencedoras, sendo o resultado final do chamamento público homologado
e publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias, no prazo
estabelecido neste edital.

14. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
14.1. As OSCs declaradas vencedoras serão convocadas, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a contar da sua convocação, a apresentar o Plano de Trabalho consolidado, a
ser implementado, que deverá conter:
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I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serrem atingidas;
II – descrição das metas a serem atingidas de atividades ou projetos a serem
executados;
III – previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
IV – forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a
eles atreladas;
V – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas.
14.2. A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do subitem
anterior, deverá vir acompanhada da comprovação da compatibilidade dos
custos apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos
elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de outros:
I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três
anos ou em execução;
II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o objeto
da parceria ou da sede da organização;
III – tabelas de preços de associações profissionais;
IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou
entidade da administração pública municipal;
V – pesquisa publicada em mídia especializada;
VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e
hora de acesso;
VII – Portal de Compras Governamentais;
VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser
realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas.
14.3. A elaboração do Plano de Trabalho de que trata o subitem 14.1 será realizada
em diálogo técnico com a Administração Pública, mediante reuniões e comunicações
oficiais, nos termos do §3º do Art. 26 do Decreto Municipal nº 16.746/2017.
14.4. Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado
pela Administração Pública como condição para sua aprovação, será concedido prazo
de 10 (dez) dias úteis para sua reapresentação pela OSC ou pela pessoa física.
14.5. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria.

15. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
15.1. Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, a OSC
selecionada será convocada a assinar o Termo de Colaboração, nos moldes dos
planos de trabalho anexos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da
convocação, sob pena de decair o direito à parceria, sem prejuízo das sanções
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previstas neste edital.
15.2. Caso a OSC não assine o termo no prazo estabelecido no subitem anterior, é
prerrogativa do Município convocar a próxima classificada ou decidir fazer novo
processo de chamamento público.
15.3. O termo de colaboração será firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser
prorrogado, de acordo com a conveniência e disponibilidade orçamentária da
Administração Pública e legislação vigente.
15.4. As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município
“DOM” correrão por conta da Administração Municipal.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente
chamamento público por parte da entidade vencedora no prazo de 05 dias úteis após
a convocação formal feita pela Gerência de Defesa dos Animais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, será aplicada a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitações ou outras seleções públicas municipais para celebração de
parcerias e/ou contratos, por prazo não superior há dois anos.

16.2 A penalidade prevista no item anterior será aplicada pelo Secretário Municipal de
Meio Ambiente, facultada a defesa da organização da sociedade civil vencedora, no
processo administrativo regularmente instaurado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da abertura de vista.

17. DOS ANEXOS
17.1. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:

Anexo I – Modelo de Proposta
Anexo II – Declaração – Art. 39 Lei Federal 13.019/2014
Anexo III – Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República
Anexo IV - Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração de
inexistência de parceria junto ao Município
Anexo V - Declaração de inexistência de parceria junto ao Município
Anexo VI - Termo de Compromisso que não emprega ou empregará membro
do Poder Público
Anexo VII – Termo de Referência – Linha Temática A
Anexo VIII – Termo de Referência – Linha Temática B
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Anexo IX - Ficha de Avaliação de Projeto
Anexo X – Minuta Termo de Colaboração – Linha Temática A
Anexo XI – Minuta Termo de Colaboração – Linha Temática B
Anexo XII – Minuta do Plano de Trabalho

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria nº. 05/2018, publicada
no Diário Oficial do Município – DOM em 28 de fevereiro de 2018.
18.2. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento
Público e a aferição dos critérios de habilitação de cada organização da sociedade
civil, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar suas decisões.
18.3. Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos
qualquer que seja o resultado do chamamento público.
18.4 Os proponentes considerados aptos à parcerização, se obrigam a desenvolver o
projeto nos termos aprovados, bem como manter as condições de habilitação junto ao
Município de Belo Horizonte e ao FMDA, sob pena de rescisão do Termo celebrado
e/ou devolução dos valores recebidos, nos termos da legislação vigente.
18.5. O Município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderá
revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por conveniência
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado,
ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
18.6. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à
indenização.
18.7. As Organizações da Sociedade Civil declaradas vencedoras do presente
Chamamento Público estarão credenciadas para firmar parceria com o município de
Belo Horizonte visando à execução do serviço descrito neste instrumento.
18.8. A declaração de vencedora da instituição não implica relação de obrigatoriedade
para formalização de parceria, contudo, havendo a celebração da mesma será
obedecida a ordem de classificação.
18.9. As parcerias que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário
Oficial do Município de Belo Horizonte.
18.10. Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de
moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
18.11. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a
serem firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem
como os motivos previstos na Lei Federal 13.019/2014, na forma estabelecida em
cláusula específica do referido instrumento.
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18.12. As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de
Seleção e caso necessário, por autoridade superior.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2018.

Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Parceira:
CNPJ:
Endereço

Bairro:

Cidade:

Telefone: (31)

E-mail:

CEP:

Nome do representante legal:
Endereço Residencial do representante legal:
CPF:

R.G.:

Telefone (s): (31)

Período de Mandato da Diretoria (quando for o caso de mandato):
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1.

APRESENTAÇÃO DA OSC

Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executados, público atendido, região de
atuação, dentre outras informações.

2.

HISTÓRICO DE ATUAÇÃO E AÇÕES EXECUTADAS

Descrever principais ações executadas pela OSC em seu histórico de atuação, outras parceria.

3.

LINHA TEMÁTICA SELECIONADA:

A - Prestação de serviços médicos-veterinários à colônia de felinos residentes no Parque Municipal Américo
Giannetti – PMARG.
OU
B - Prestação de serviços de lar temporário para os felinos retirados do PMARG.
4.

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:

Descrever a proposta demonstrando o “nexo” entre o objeto da parceria com a atividade ou o projeto
proposto.

5.

METAS E AÇÕES PROPOSTAS

Meta

Ação Proposta

Meta 01
Meta 02
Meta 03
Meta 04
6. PRAZO DE EXECUÇÃO:
Descrever o prazo de execução previsto para a execução das metas
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Meta

Início

Término

Meta 01
Meta 02
Meta 03
Meta 04

7.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
DESCRIÇÃO DA ETAPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* assinalar com um “x” o mês de cumprimento de cada etapa do cronograma.
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8.

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS:

Descrever a metodologia de execução de cada uma das metas previstas.

Meta 01:
Meta 02:
Meta 03:
Meta 04:

9.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

META

Total Geral

Valor médio de
mercado¹

Detalhamento da Despesa

*R$

R$

*A utilização desse recurso financeiro deverá ser feita de acordo com a legislação pertinente ao assunto.
Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___

______________________________________________________
Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil
Validade da Proposta (mínima de 60 dias)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

ANEXO II
Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e
Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes
não se enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal
13.019/2014, bem como observará o disposto no Art. 28 do Decreto Municipal nº.
16.746/2017.
Organização

da

Sociedade

Civil:

___________________________________________
CNPJ: _______________________
Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de
parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto
se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
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c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da
administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3o (Revogado).
§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados
débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que
tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação
regular no parcelamento.
§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades
que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso,
sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou
no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.

Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a OSC, por meio de seu representante
legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 26, declaração de que:
I – não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”;
II – revogado;
III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
b) servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou
contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

__________________________________
Assinatura do representante legal da instituição
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ANEXO III
Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não emprega menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados
menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Organização

da

Sociedade

______________________________________________
CNPJ: _______________________

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

__________________________________
Assinatura do representante legal da instituição

Civil:
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ANEXO IV
Atestado de regularidade da prestação de contas
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

1. Caso a Organização da Sociedade Civil for parceira em qualquer programa do
Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas:
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria celebrado com
o
Município
de
Belo
Horizonte,
através
da
Secretaria/Órgão
______________________, com prestação de contas regular, nos termos do atestado
anexo.
(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de
Regularidade da Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão
municipal responsável pela parceria, conforme modelo próprio).
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2. Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer programa
do Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas:

ANEXO V
Declaração de inexistência de parceria junto ao Município
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa data,
qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de prestar contas
firmado com a administração direta ou indireta do Município de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

__________________________________
Assinatura do representante legal da instituição
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Anexo VI
Termo de Compromisso que não emprega ou
empregará membro do Poder Público
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil:
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas
as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal
celebrante;
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública
ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores.
Observação: Entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à
organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma
remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus
respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais,
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do
Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Não são considerados membros de
Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Organização

da

Sociedade

______________________________________________
CNPJ: _______________________

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

_________________________________
Assinatura do representante legal da instituição

Civil:
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ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS – GEDAN.

Ações médicos-veterinários à colônia de felinos residentes no Parque Municipal
Américo Giannetti - PMARG

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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1. UNIDADE REQUERENTE:
GEDAN / SMMA / PBH

2. RESPONSÁVEL:
Leonardo Maciel Andrade: Gerente de Defesa dos Animais (GEDAN) / Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, responderá pelos questionamentos técnicos requeridos
pelos licitantes, e-mail: leonardo.m.andrade@pbh.gov.br e telefone (31) 3246-0576.

3. OBJETO:
É objeto deste Termo de Referência a realização de ações médicos-veterinários à
colônia de felinos residentes no Parque Municipal Américo Giannetti, no que se refere
a:
a) monitoramento e alimentação de gatos abandonados no PMARG, cuja colônia
possui um número estimado variável de 150 a 250 felinos;
b) tratamento médico e castração para um mínimo de vinte gatos ao mês,
c) transporte para a retirada ou devolução de felinos abandonados e residentes
no PMARG;
d) comunicação ao Lar temporário da disponibilidade, para adoção, de gatos
retirados do PMARG .
e) receber e tratar gatos adotados que apresentem sequelas de patologias
adquiridas antes da adoção, transportados pelo adotante
f) receber e tratar gatos resgatados no PMARG que estejam no Lar Temporário e
necessitem
tratamento médico, transportados pelo responsável do Lar
temporário
4. METAS:
a) A OSC deverá providenciar cópia de no mínimo vinte prontuários clínicos de
atendimento de felinos do PMARG a cada mês, até o limite de R$ 5.000,00/mês e
enviá-los digitalizados à Gerência de Defesa dos Animais, pelo
email defesadosanimais@pbh.gov.br.
b) A OSC apresentará, ainda, relatório mensal constando:

I.

as avaliações do monitoramento com a evolução numérica da colônia;

II.

o número de animais retirados, devolvidos ao parque ou encaminhados ao lar
de adoção;

III.

a quantidade de ração gasta mensalmente na alimentação diária dos felinos no
PMARG (obedecendo a quantidade mínima de 100g por felino);

IV.

o número de transportes realizados –no mínimo 20- entre o PMARG e o local
da OSC, conforme contrapartida ambiental prevista no item 10;
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5. JUSTIFICATIVA:
5.1 Introdução:
O Parque Municipal Américo Renné Giannetti (PMARG), localizado no
hipercentro de Belo Horizonte, é o mais antigo espaço público de lazer da cidade, com
intensa visitação pela população local e por turistas. Esta área verde apresenta uma
rica fauna, principalmente se considerada a grande urbanização no entorno,
computando aves, insetos, artrópodes, pequenos mamíferos e anfíbios que participam
na manutenção saudável do ambiente.
A presença de felinos domésticos no PMARG remonta há décadas e sempre
foi alvo de intensas discussões entre sociedade civil, ativistas da causa animal e
profissionais da área de saúde.
Estudos científicos realizados em vários locais do mundo apontam para um
desequilíbrio ambiental quando da presença de um grande número de felinos
domésticos, sejam eles ferais, semi domesticados ou domesticados em parques
públicos.
A predação é um comportamento normal na espécie felina, ocorrendo com
aves, répteis, insetos, pequenos mamíferos e peixes. Uma vez que não existem
predadores naturais para os felinos urbanos, e na ausência de um controle
populacional efetivo aliado a ações eficazes sobre a guarda responsável, a população
de felinos no PMARG atingiu níveis incompatíveis com a sanidade do local e dos
animais.
É, então, patente a necessidade de ações que visem ao bem estar dos
animais, sua integridade física, a preservação ambiental e a saúde pública/saúde
única.

5.2 Origem da colônia de gatos domésticos no PMARG e doenças transmissíveis
entre felinos:
O Centro de Controle de Zoonoses do município, aliado a entidades civis de
proteção animal têm promovido castração sistemática e retirada de filhotes para
adoção responsável, mas estas ações se mostraram ineficientes devido ao constante
abandono - sobretudo de filhotes e gestantes – que se agrava nos últimos meses do
ano devido ao período reprodutivo sazonal dos gatos. Comumente observam-se
agressões aos felinos, mortes por atropelamento no entorno do parque, ferimentos por
interações agonísticas, além de altas taxas de mortalidade dos recém-abandonados.
Em estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria
com a Associação Bichos Gerais (entidade não governamental de proteção animal)
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constatou-se a contaminação da colônia de gatos residentes no parque com viroses
como a Imunodeficiência Felina (AIDS felina), Leucemia felina a Vírus (FELV), e
Peritonite Infecciosa Felina (PIF). Estas doenças, apesar de não terem caráter
zoonótico, são altamente contagiosas entre os gatos, podendo sua transmissão
ocorrer por contato direto, arranhadura, lambedura, acasalamento e compartilhamento
de recipientes de água e comida. Tais patologias normalmente evoluem para óbito,
apesar de alguns animais sobreviverem e se tornarem portadores saudáveis e
transmissores para felinos outros felinos.
Muitos dos animais abandonados no parque são filhotes de gestações
indesejadas e, em sua maior parte, clinicamente saudáveis. Estes indivíduos, no
decorrer do contato com os demais felinos da colônia, contaminam-se com uma série
de doenças e muitos vão a óbito, em sofrimento.
5.3 Doenças de caráter zoonótico diagnosticadas no PMARG:
No período entre 2008 a 2017, foram registrados 04 diagnósticos positivos
para raiva em morcegos no PMARG (um em 2009, dois em 2013 e um em 2014).
Sabe-se que esta doença é uma zoonose de extrema gravidade, que gatos e cães
podem veicular e transmitir o vírus entre si e para a espécie humana e que os gatos
naturalmente predam morcegos se tiverem a oportunidade. A presença destes vírus
no PMARG se dá como um fator de risco para animais e humanos, não existindo
tratamento para a doença.
Recentemente, foram recolhidos no PMARG felinos recém-abandonados e
diagnosticados com esporotricose, que é uma zoonose que desperta a atenção dos
órgãos ambientais e da saúde. No Brasil, o Rio de Janeiro representa o estado com
maior número de casos da doença registrados em animais e humanos, sendo esta
micose considerada uma epidemia. Em outros estados, como Espírito Santo, Rio
Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a
esporotricose tem sido descrita ocasionalmente em cães e gatos. Em Belo Horizonte,
a doença é considerada uma zoonose emergente e em expansão, com identificação
de surto recente na região do Barreiro (casos humanos e felinos), sendo objeto de
preocupação e estudo pelos órgãos de saúde pública. Estão sendo realizadas ações
para conter e tratar localmente a doença, bem como de prevenção e contenção para
que não atinja outras áreas do município.
A potencialidade zoonótica de gatos portadores de esporotricose é decorrente
da elevada proliferação desses animais nas áreas públicas e, também, pelo hábito das
pessoas recolherem animais (sadios e doentes) das ruas, abrigando-os em casas ou
apartamentos, formando colônias numerosas, sem qualquer controle sanitário. Essa
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zoonose, portanto, adquire importância epidemiológica na medida em que é
transmitida por animais, especialmente gatos, que possuem estreita relação com o ser
humano. Como os casos humanos identificados em Belo Horizonte até o momento,
têm, em sua maioria, relação com felinos, são importantes o controle e a prevenção da
doença.
Os órgãos ambientais, de saúde pública, entidades de proteção animal e
Instituições de pesquisa devem unir esforços na mitigação desta grave doença
emergente em Belo horizonte, através de difusão de informação à sociedade e
capacitação da área médica para o diagnóstico precoce. A contaminação da colônia
no PMARG, provavelmente a maior colônia urbana do Estado de Minas Gerais, traria
graves prejuízos à saúde pública devido ao grande número de visitantes diários e aos
próprios animais.
Busca-se, portanto, diminuir a população de felinos domésticos residentes no
PMARG pelo bem estar dos animais e pela saúde única (saúde dos animais não
humanos, animais humanos e meio ambiente), promovendo-lhes assistência médico
veterinária e tornando-os aptos à adoção responsável.

6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS SERVIÇOS:
A descrição das atividades, serviços e atribuições pertinentes ao objeto
encontram-se anexas no Termo de Referência, englobando os seguintes pontos:
a) executar monitoramento e alimentação de felinos abandonados no
PMARG;
b) executar retirada de felinos abandonados e residentes no PMARG para
castração, tratamento médico, microchipagem, realização de exames
laboratoriais e documentação atestando condições de saúde.
c) admitir, na OSC parceira, felinos resgatados pelo Centro de Controle de
Zoonoses no Parque Municipal caso haja vagas.
d) admitir felinos na clínica ou hospital veterinário parceiro que já passaram
pelo processo de adoção, desde que possuam doença ou lesão preexiste,
adquirida no PMARG;
e) disponibilizar documentos para identificação e prontuários de tratamento e
evolução clínica
f)

realizar os procedimentos e exames que deverão fazer parte do protocolo
durante a internação;

g) devolver ao PMARG gatos após alta hospitalar caso não haja vaga na
OSC responsável pelo lar temporário;
h) Promover interface com a OSC responsável pela adoção;
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7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O tempo decorrido desde o início das atividades até a entrega do relatório
final deverá ser de 12 (doze) meses, conforme cronograma abaixo:

MÊS
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2
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4

5
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7

8

9

10

11
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x

x

X

x

x

x

x
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x
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x

x

x
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x
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x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

12

Recebimento dos
animais na OSC
parceira

Alimentação e
monitoramento da
colônia no PMARG

Envio dos felinos ao
Lar Temporário

Envio de relatório à
Gerência de Defesa
dos Animais.

x

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:

O valor total anual repassado à OSC parceira será de R$ 96.000,00, os quais serão
repassados da seguinte maneira:

a) alimentação dos gatos no parque (valor de R$ 6.000,00/bimestre);
b) tratamento

hospitalar, exames laboratoriais ou diagnósticos por patologias

adquiridas (valor de R$ 10.000,00/bimestre);
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9. SUPERVISÃO DO TRABALHO:

O monitoramento e avaliação será feito pela GEDAN. Após a definição do OSC
vencedora, antes da emissão do 1° (primeiro) repasse, a GEDAN promoverá reunião
para apresentar a equipe de supervisão e construir os procedimentos de realização
das atividades, conforme item 11 e seguintes deste Termo de Referência.

10. DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

A OSC parceira terá como contrapartida a responsabilidade de arcar com os
custos de transporte dos animais, nos trajetos PMARG  OSC parceira e OSC
parceira  PMARG, bem como arcar com todas as despesas necessárias à execução
do projeto que não estejam contemplados na transferência de recursos financeiros
prevista no item 8 deste Termo de Referência.
11. DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A instituição parceira deverá dispor de instalações adequadas para o
atendimento médico a filhotes, sub adultos e adultos com maior potencial para adoção
responsável.
A

demanda

para

filhotes

geralmente

envolve

a

necessidade

de

suplementação com sucedâneo de leite para felinos e ambientação tipo maternidade
até que possam ser disponibilizados para a equipe de adoção, sendo imprescindível a
disponibilidade de local para separação entre pacientes apresentando doenças
infecciosas e não infecciosas.
Os gatos sub adultos e adultos resgatados necessitam de assistência médica
por apresentarem doenças infecto contagiosas como Peritonite Infecciosa Felina (PIF),
Imunodeficiência Adquirida Felina (AIDS Felina) e Leucemia Felina a Vírus (FELV),
além de fraturas, politraumatismos, infecções respiratórias, dermatopatias e problemas
decorrentes do abandono.
Assim sendo, a instituição parceira deverá possuir e disponibilizar estrutura
compatível com as necessidades dos animais envolvidos neste processo.

11.1 Sobre o monitoramento e alimentação de felinos abandonados no
PMARG
Os felinos residentes no PMARG deverão ser monitorados, observando-se o
comportamento individual e da colônia, com atenção especial aos recém
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abandonados, que deverão ser acolhidos o mais rápido possível, mesmo que não
aparentem doenças infecto contagiosas. O recolhimento rápido após a identificação de
um novo indivíduo busca evitar transmissão de agentes patógenos entre os residentes
e eventuais recém-chegados.
O monitoramento deverá ser feito principalmente no ato de fornecer
alimentação aos animais diariamente, com ração tipo Premium, de acordo com a
Portaria nº 0023/2013 da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica que
dispõe sobre normas de conduta e regras de utilização pública dos parques
administrados pela Fundação de Parques Municipais.
O monitoramento poderá ser realizado em período diurno e noturno, porém a
alimentação deverá ser fornecida somente no período noturno, após o fechamento do
PMARG à visitação pública, em horário previsto e por pessoas devidamente
identificadas pela administração do parque.
O monitoramento deverá ser feito todos os dias da semana ininterruptamente,
e a OSC parceira deverá estar apta a receber animais todos os dias da semana.
11.1.1 Relatório das Atividades de Monitoramento do gatos do PMARG
a) As atividades de monitoramento da colônia de gatos integram o objeto desta
linha temática e deverão ser relatadas via e-mail a cada 30 (trinta) dias à
Gerência de Defesa dos Animais, da Secretaria de Meio Ambiente para
acompanhamento da situação da colônia dos gatos no parque. Neste relatório
deverão constar entradas e saídas de indivíduos, evolução numérica da colônia
e sua distribuição geográfica, bem como a casuística de patologias de forma
simplificada.

11.2 Sobre a retirada de felinos abandonados e residentes no PMARG

Os felinos serão retirados no período noturno, por pessoas devidamente identificadas
pela administração do parque, com técnica de contenção atraumática, em caixa para
transporte específica para animais e transportados por veículo sob responsabilidade
da OSC.

Em casos de extrema necessidade ou risco de vida iminente do animal, poderá ser
solicitada retirada no período diurno, atendendo a contato realizado pela administração
do parque, sendo que nestas situações a administração do parque providenciará o
transporte.
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11.3. Sobre a admissão de felinos resgatados pelo Centro de Controle de
Zoonoses
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, que
realiza trabalho de retirada, castração, identificação e adoção de felinos abandonados
no PMARG, poderá solicitar, ao parceiro, através de contato via telefone, a admissão
de felino recolhido do PMARG para tratamento hospitalar.

11.3.1. A admissão de felinos sob pedido do CCZ ficará na dependência de vaga na
OSC parceira;
11.3.2. O transporte de felinos resgatados pelo CCZ para internamento na OSC
parceira ficará a cargo do CCZ, tanto para a admissão quanto para a alta hospitalar.
12. Sobre a admissão de felinos na OSC que já passaram pelo processo de
adoção
12.1. Felinos que passaram pelo processo de recolhimento no PMARG e tratamento
pela OSC, que foram adotados e necessitarem de novo internamento por sequelas de
procedimentos ou patologias adquiridas antes da adoção poderão ser readmitidos sem
ônus para o adotante, durante o período de vigência do contrato, transportados por
estes e suas despesas hospitalares deverão ser contempladas na proposta da OSC
parceira.

12.2. Felinos que passaram pelo processo de recolhimento no PMARG e tratamento
pela OSC parceira, que foram adotados, e necessitarem de novo internamento,
avaliação clínica, exames laboratoriais ou diagnósticos por patologias adquiridas após
a adoção não farão parte do objeto deste plano, devendo os adotantes estarem
cientes no termo de adoção.
13. Locais para atendimentos clínicos necessários demandados à OSC:

13.1. Consultório para atendimento de filhotes e vacinação.
13.2. Consultório para atendimento em caso de suspeita de doenças infecto
contagiosas.
13.3. Consultório para atendimento a politraumatizados ou com suspeita de doenças
não infecto contagiosas.
14. Locais para internamento que serão demandados à OSC:
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14.1. Não será permitido internamento de felinos em mesmo local com outras
espécies.
14.2. Local exclusivo e isolado para internamento de filhotes felinos em aleitamento
artificial, fase de desmame, gestantes em pré parto ou puerpério que não possuam
doenças infecto contagiosas diagnosticadas.
14.3. Local exclusivo para internamento de felinos adultos SEM doenças infecto
contagiosas diagnosticadas.
14.4. Local exclusivo para internamento de pacientes felinos COM doenças infecto
contagiosas diagnosticadas.

15. Documentação para identificação e prontuários de tratamento e evolução
clínica que serão demandados à OSC contratada

15.1 A OSC parceira promoverá a colocação de microchips e vacinação contra raiva
nos felinos.
15.1.1. Os microchips serão fornecidos pelo município.
15.2 A OSC parceira deverá adotar sistema de identificação interna que permita a
diferenciação dos animais deste programa, com todos os dados do animal, incluindo
idade aproximada, sexo, cor dos olhos, pelagem em detalhes, particularidades físicas
como cicatrizes e alterações congênitas, ou outras que auxiliem na sua identificação
podendo ser usado o protocolo usual, mas que permita identificação dos animais deste
projeto;
15.3 A OSC parceira deverá adotar prontuário de medicamentos administrados,
exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, vacinações e evolução diária do
quadro clínico dos animais, podendo ser utilizado o protocolo usual, mas que permita
identificação dos animais participantes deste programa.
15.4 A OSC parceira deverá fazer registro fotográfico de todos os indivíduos
atendidos, com fotografia lateral completa direita, esquerda e frontal da face, que
deverão ser anexadas ao prontuário.
15.5 Quando da alta do animal, o mesmo deverá apresentar atestado médico sobre
seu quadro clínico na admissão, sua evolução clínica, presença ou não de patologias
infecto contagiosas, atestado de vacinação e castração, número de microchip,
podendo ser demonstrado por cópia de seu prontuário de internamento.

16. Procedimentos que serão demandados à OSC parceira

16.1 Atendimento por clínico geral com experiência em felinos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

16.2 Anestesia geral sob monitoramento por profissional especializado em
anestesiologia e com utilização de equipamentos multiparamétricos de monitoramento.
16.3 Anestesia local com e sem sedação prévia.
16.4 Suturas simples e complexas de lesões de tecidos moles.
16.5 Colocação de sonda esofágica para animais impossibilitados de se alimentar
espontaneamente ou que necessitem suplementação.
16.6 Redução e fixação de fraturas fechadas e expostas.
16.7 Orquiectomia e ovariohisterectomia.
16.10 Procedimentos cirúrgicos na cavidade abdominal com intervenções em
estômago, fígado, rins, baço, pâncreas, intestinos, bexiga, e demais órgãos, além da
implantação de drenos abdominais.
16.11 Procedimentos na cavidade torácica com intervenções nos pulmões, costelas e
musculatura intercostal, esôfago, traqueia e implantação de drenos torácicos.
16.12 Procedimentos gerais na uretra peniana, pélvica ou perineal, traqueostomias,
ablação de conduto auditivo, enucleação de globo ocular, amputação de membros
pélvicos e torácicos, amputação patológica da cauda.
16.13 Procedimentos na cavidade oral como remoção parcial da língua, tratamento
dentário, correção de fraturas e fístulas.

17. Procedimentos e exames que deverão fazer parte do protocolo durante a
internação
17.1 A OSC parceira, preferencialmente, deverá oferecer internamente exames
laboratoriais e bioquímicos básicos, podendo terceirizar exames anatomopatológicos,
dosagens hormonais e sorologias para as quais não existam testes rápidos à
disposição no mercado.
17.2 Deverão ser realizados em todos os casos, de maneira obrigatória, exame clínico
minucioso, teste para Peritonite Infecciosa Felina (PIF), Imunodeficiência Felina a
Vírus (AIDS Felina), Leucemia Felina a Vírus (FELV), hemograma completo e exame
parasitológico de fezes. Exames adicionais poderão ser realizados de acordo com o
caso clínico.
18. Procedimentos que poderão ser terceirizados pela OSC parceira, mas que
deverão realizar o pós-operatório no próprio estabelecimento da OSC:
18.1 Intervenções ou procedimentos com necessidade de alto grau de especialização
ou que necessitem utilização de microscópio cirúrgico, desde que previamente
justificados por e-mail e contato telefônico direto com o gestor do projeto na Secretaria
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Municipal de Meio Ambiente, através do e-mail: leonardo.m.andrade@pbh.gov.br e
telefone: (31) 3246-0576.
18.2 Exames de imagem como ultrassonografia, radiologia, endoscopia, colonoscopia,
preferencialmente justificados por e-mail e contato telefônico direto com o Gerente de
Defesa Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do e-mail:
leonardo.m.andrade@pbh.gov.br e telefone: (31) 3246-0576.
18.3

Consultas

com

especialistas

em

neurologia,

dermatologia,

oncologia,

endocrinologia, oftalmologia, nutrição, fisioterapia, acupuntura, homeopatia e outros
desde que previamente justificados ao Gerente de Defesa Animal, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, através do e-mail: leonardo.m.andrade@pbh.gov.br e
telefone: (31) 3246-0576.
19. Acolhimento e Devolução de gatos ao PMARG
19.1 Os gatos deverão ser resgatados no PMARG, no horário noturno, por pessoa
devidamente identificada na administração do parque, com caixa de transporte
adequada para transporte de pequenos animais e em veículo sob responsabilidade da
OSC parceira.
19.2 Os animais resgatados deverão ser identificados em formulário disponível nas
portarias do parque, específicos para este fim. Este formulário permite a identificação
do número do prontuário na OSC parceira.
19.3 A OSC parceira deverá, quando da alta do animal, providenciar cópia de seu
prontuário clínico, e originais de carteira de vacina, atestado de microchipagem e
atestado de condições de saúde, e comunicar a OSC responsável pelo procedimento
de adoção, que, em caso de possibilidade de vaga, deverá promover a transferência
deste animal juntamente com sua documentação.
19.4 Caso não haja vaga na instituição responsável pela adoção, o animal deverá ser
devolvido ao PMARG, à noite, por pessoa devidamente identificada, preenchendo
formulário específico para este fim, disponível nas portarias do parque. A
documentação do animal, referida no item 15.2 ficará à disposição no estabelecimento
da OSC parceira.
20. Interface da OSC parceira com a instituição responsável pela adoção

20.1 A OSC parceira deverá atender à demanda da OSC responsável pela adoção,
para indicação de felinos aptos à adoção, que estejam residindo no PMARG, que
passaram por avaliação médico veterinária nos sessenta dias precedentes, sendo que
após este tempo deverá ser feito nova avaliação clínica, laboratorial (PIF, FIV, FELV) e
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atualizado o atestado sanitário. Este trabalho conjunto deverá ser feito no horário
noturno, por pessoas devidamente identificadas na administração do parque.
20.2 Toda documentação referida no item 15.2 acompanhará o animal retirado do
PMARG e levado para a OSC de adoção, ficando a cargo desta o transporte.
20.3 Os felinos que estiverem em processo de adoção poderão retornar para OSC
parceira em caso de doença, após contato direto feito pela instituição responsável pela
adoção, que providenciará também o transporte.
20.4 Felinos que passaram pelo processo de recolhimento no PMARG e tratamento
pela OSC parceira, que foram adotados, e necessitarem de novo internamento por
sequelas de procedimentos ou patologias adquiridas antes da adoção poderão ser
readmitidos dentro deste Termo de Referência, após indicação direta da instituição
responsável pela adoção, com transporte realizado pelo adotante, que está ciente pelo
contrato de adoção, que a assistência médico veterinária se fará enquanto a parceria
estiver vigente.
20.5 Felinos que passaram pelo processo de recolhimento no PMARG e tratamento na
OSC parceira, que foram adotados, e necessitarem de novo internamento, avaliação
clínica, exames laboratoriais ou diagnósticos por patologias adquiridas após a adoção
não farão parte desta pareria, o que deve estar explicitado no termo de adoção.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2018.

Leonardo Andrade Maciel
Gerência de Defesa dos Animais
Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA A:
Lista de instrumentos e serviços veterinários necessários para execução do
objeto:
1. Transporte anual (30 viagens mensais parque-clínica)
2. Alimentação diária dos felinos no parque considerando 300 animais,
ingerindo 200gramas/dia num total de 60 kg/mês
3. Acupuntura internamento:
4. Cardiologista consulta com eletrocardiograma:
5. Cardiologista consulta sem eletrocardiograma:
6. Coleta de urina ou punção guiado por ultrassom:
7. Dermatologista - Neurologista – Oftalmologista:
8. Eletrocardiograma Ferox:
9. Punção guiado por Us a partir da segunda punção:
10. Ultra-sonografia:
11. Vacina Anti-rábica:
12. Vacina Tríplice Felina:
13. Vacina Quádrupla Felina:
14. Vacina Quíntupla Felina:
15. Diária Gato com medicações orais ou injetáveis, exceto soro:
16. Alimentação enteral (Nutralife) por medida por dia:
17. Anestesia Geral para procedimento:
18. Anestesia inalatória simples:
19. Anestesia inalatória complexa:
20. Anestesia Local:
21. Aplicação Cerênia até 0,5ml:
22. Aplicação Coloide por ml:
23. Aplicação de Omeprazol por ampola:
24. Aplicação de supositório:
25. Aplicação de vermífugo consultório:
26. Aplicação Infervac por ml:
27. Aplicação Transamim por ampola:
28. Aplicação Legalon 90mg e Ursacol 50mg por comp:
29. Aplicação Legalon 180mg e Ursacol 150mg por comp:
30. Aquecedor ou estufa por período:
31. Assistência ao parto:
32. Banho completo internado:
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33. Bomba de infusão por dia:
34. Curativo cadeia mamária ou complexo:
35. Curativo com bandagem elástica P:
36. Desobstrução uretral com anestesia geral:
37. Desobstrução uretral sem anestesia geral:
38. Destinação de corpo animal por kg (óbitos):
39. Drenagem abcesso:
40. Drenagem de Glândula Para anal:
41. Drenagem Otohematoma no consultório:
42. Drenagem Gástrica sem anestesia:
43. Enema:
44. Epilação de cílio:
45. Eutanásia:
46. Fluidoterapia 100 ml diários:
47. Fluidoterapia 250 ml diários:
48. Fluidoterapia 500 ml diários:
49. Fralda ou tapete higiênico usado por animal:
50. Imobilização com tala pequena membro anterior:
51. Imobilização membro posterior com tala pequena ou espinha de peixe:
52. Lavagem bexiga sem anestesia - soro 100ml:
53. Limpeza de ferida com tricotomia:
54. Limpeza de ouvido patológica:
55. Limpeza de miíase (bicheira):
56. Oxigenioterapia (hora):
57. Punção de tórax bilateral ou abdomen:
58. Punção de medula:
59. Sedação felina:
60. Colocação de Sonda esofágica ou peritoneal mais anestesia geral:
61. Supositório glicerina:
62. Cada Tapete higiênico usado por animal:
63. Tosa higiênica internado:
64. Tosa internado:
65. Transfusão de sangue:
66. Ablação de bolsa escrotal + castração:
67. Amputação de dedo patológico adulto:
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68. Amputação de dedo suplementar (amputação de ergot):
69. Amputação de língua (parcial):
70. Amputação de membro locomotor felino:
71. Cadeia mamária retirada:
72. Castração criptorquidico abdominal bilateral:
73. Castração criptorquidico abdominal unilateral:
74. Castração criptorquidico inguinal uni ou bilateral:
75. Castração felino:
76. Caudectomia patológica:
77. Cesariana gata com castração:
78. Cirurgia em ureter:
79. Cirurgia Plástica reconstituição complexa:
80. Cistotomia:
81. Colecistectomia ou colecistotomia:
82. Colecistoduodenostomia:
83. Colopexia:
84. Conchotomia cada patológica:
85. Encarceramento de 3ª pálpebra:
86. Enteroanastomose:
87. Enterotomia e Enteroanastomose:
88. Enterotomia:
89. Entrópio bilateral duas pálpebras:
90. Entrópio bilateral uma pálpebra:
91. Entrópio unilateral duas pálpebras:
92. Entrópio unilateral uma pálpebra:
93. Enucleação (retirada de globo ocular):
94. Esofagostomia (passagem de sonda esofágica):
95. Esplenectomia:
96. Eventração:
97. Evisceração:
98. Fissura de palato:
99. Flap de 3º pálpebra:
100.

Gastropexia OU Gastrotomia:

101.

Gastrotomia E Gastropexia:

102.

Glândula para-anal retirada de cada glândula:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

103.

Hérnia diafragmática:

104.

Hérnia escrotal/inguinal/bilateral:

105.

Hérnia perineal bilateral:

106.

Hérnia perineal unilateral:

107.

Hérnia umbilical:

108.

Laparatomia

exploratória

(cobrar

a

parte

possíveis

complicações):
109.

Limpeza de tártaro simples (tartarectomia):

110.

Lobectomia hepática:

111.

Lobectomia pulmonar:

112.

Nefrectomia:

113.

Nefrotomia retirada de calculo renal:

114.

Otohematoma bilateral:

115.

Otohematoma:

116.

Penectomia + uretrostomia +castração:

117.

Piometra felino:

118.

Prolapso retal não cirúrgico bolsa de fumo com anestesia local:

119.

Prolapso retal retirada de porção retal:

120.

Prolapso uterino ou vaginal com castração:

121.

Prostatectomia - incluir osteotomia de pubis se necessário:

122.

Sialoadenectomia bilateral + rânula / mucocele:

123.

Sialoadenectomia unilateral + rânula / mucocele:

124.

Sutura complexa (1) inclui anestesia geral:

125.

Sutura complexa (2) inclui anestesia geral:

126.

Sutura complexa (3) inclui anestesia geral:

127.

Sutura simples somente anestesia local:

128.

Tumor 1 até 1cm solto com margem:

129.

Tumor 2 até 2cm solto com margem:

130.

Tumor 3 até 3cm solto com margem:

131.

Tumor 4 qualquer tamanho sem margem e/ou aderido:

132.

Tumor perineal simples:

133.

Uretrostomia - gato aumento de orifício da uretra:

134.

Uretrostomia - gato penectomia:

135.

Uretrostomia com castração- gato penectomia:

136.

Redução e fixação de fraturas em ossos longos por pinos
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intramedulares:
137.

Redução e fixação de fraturas distais de ossos longos por pinos

cruzados:
138.

Redução e fixação de fraturas por cerclagens:

139.

Redução e fixação de fraturas por transfixação percutânea:

140.

Osteotomia de púbis:

141.

Ácido lático:

142.

Albumina:

143.

Análise de cálculo urinário:

144.

Análise de líquido cavitário:

145.

Análise de liquido ascítico:

146.

Amilase:

147.

Bilirrubinas total e frações:

148.

Biopsia - 1 nódulo:

149.

Biopsia - 2 nódulos:

150.

Biopsia - 3 nódulos:

151.

Biopsia - 4 nódulos:

152.

Biopsia - nódulo a mais acima de 4:

153.

Biopsia cadeia mamária:

154.

Cálcio:

155.

Cálcio iônico:

156.

Cálcio total corrigido:

157.

Calicivirus felino PCR (Qualitativa):

158.

Citologia de ouvido:

159.

Citologia oncológica:

160.

CK ou CPK:

161.

Clamidiose pequisa direta:

162.

Cloretos ou cloro:

163.

Coagulograma:

164.

Colesterol total:

165.

Colesterol total e fracionado:

166.

Coprocultura:

167.

Cortisol basal:

168.

Cortisol basal RIE:

169.

Cortisol pós dexametasona 3 dosagens RIE:
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170.

Cortisol pós estímulo com ACTH RIE:

171.

Cortisol pós dexametasona 2 dosagens RIE:

172.

Creatinina:

173.

Cultura para fungos:

174.

Cultura e antibiograma aeróbios:

175.

Cultura e antibiograma anaeróbios:

176.

Cultura e antibiograma combinados:

177.

Cultura fúngica mais fungigrama:

178.

Cultura fúngica:

179.

Dosagem de Fenobarbital:

180.

Dosagem de insulina:

181.

Exame de fezes:

182.

Exame fezes sangue oculto:

183.

Exame direto fungos:

184.

Fibrinogênio:

185.

FIV/FELV PCR (Qualitativo):

186.

FIV/FELV PCR (Quantitativo):

187.

FIV/FELV KIT RÁPIDO:

188.

Fosfatase alcalina:

189.

Fósforo:

190.

Fungigrama e antifungigrama:

191.

Gama GT:

192.

Giardia Elisa:

193.

Glicose:

194.

Glicose fita internamento:

195.

Glicohemoglobina:

196.

Glicêmica curva 5 dosagens:

197.

GRAM:

198.

Hemocultura:

199.

Hemograma:

200.

Hematozoários pesquisa:

201.

LDH:

202.

Leishmaniose imunohistoquímica:

203.

Leishmaniose PCR (Qualitativo):

204.

Leishmaniose PCR (Quantitativo):
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205.

Leishmaniose felina:

206.

Lípase:

207.

Lipideos totais:

208.

Malassezia:

209.

Micoplasma felino PCR (Qualitativo):

210.

Micoplasma felino PCR (Quantitativo):

211.

Microalbuminuria Vet:

212.

Mielograma:

213.

Otocultura com antibiograma c/ amostra:

214.

Panleucopenia felina:

215.

Pesquisa de sarna e fungos:

216.

Pesquisa de esporotrix:

217.

Pesquisa de malassezia:

218.

Pesquisa de ectoparasitas:

219.

Pesquisa de sarna:

220.

PIF coronavirus:

221.

Potássio:

222.

Proteínas totais e frações:

223.

Punção Aspirativa:

224.

Razão cortisol/creatinina na urina:

225.

Razão gama GT/creatinina na urina:

226.

Razão proteína/creatinina na urina – RPCU:

227.

Relação cortisol urinário:

228.

Sódio:

229.

T3 total RIE:

230.

T4 total RIE T4 total pós levotiroxina:

231.

T4 total RIE:

232.

T4 livre RIE:

233.

Tempo de protrombina:

234.

Tempo de tromboplastina parcial ativada:

235.

TGO ou TGP:

236.

Tipagem sanguínea felina:

237.

Toxoplasmose felina:

238.

Toxoplasmose + clamidiose:

239.

Tricograma:
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240.

Triglicerídeos:

241.

TSH RIE:

242.

Urina rotina:

243.

Urocultura:

244.

Vírus da Imunodeficiência Felina FIV (Qualitativa):

245.

Vírus da Imunodeficiência Felina FIV (Quantitativa):

246.

Vírus da Leucemia Felina FELV (Qualitativa):

247.

Vírus da Leucemia Felina FELV (Quantitativa):

248.

FILV +FELV PCR (Qualitativa):

249.

FILV +FELV PCR (Quantitativa):

250.

Biopsia de ponta de orelha (imunohistoquímica)
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA A:
Protocolo a ser preenchido quando da retirada de um felino do PMARG
Parque Municipal Américo Renné Giannetti
Manejo de Felinos
No de animais
Data

Hora
Macho Fêmea

Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução

No microchip

Destinação

Responsável
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA A:
Tabela a ser preenchida e encaminhada à Gerência de Defesa dos Animais,
anexadas às cópias dos documentos internos de cada animal.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA OSC PARCEIRA

DATA DA
ADMISSÃO

ORIGEM

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

( ) Parque
__/__/____

( ) LT
( ) CCZ

MICROCHIP

IDENTIFICAÇÃO NO

DATA DE

PRONTUÁRIO

SAÍDA

__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
__/__/____
( ) Parque
( ) Adoção
( ) CCZ
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA B

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS – GEDAN.

Ações de lar temporário para os felinos
retirados do PMARG
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1.

UNIDADE REQUERENTE:
Gerência de Defesa dos Animais (GEDAN), Secretaria Municipal de Meio

Ambiente (SMMA).
2.

RESPONSÁVEL:
Leonardo Maciel Andrade: Gerente de Defesa dos Animais (GDAN) /

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responderá pelos questionamentos técnicos
requeridos pelos licitantes, e-mail: leonardo.m.andrade@pbh.gov.br e telefone (31)
3246-0576.

3.

JUSTIFICATIVA:
Introdução:
Este Termo de Referência visa detalhar os procedimentos a serem realizados

com os gatos domésticos abandonados no Parque Municipal Américo Renné Giannetti
(PMARG), como parte de um conjunto de ações que visam, além da preservação
ambiental, o bem estar dos animais, o combate à esporotricose como doença
emergente e a prevenção à raiva.
É de conhecimento da administração do referido parque, do Centro de
Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde e de organizações da
sociedade civil que a população de felinos atualmente residentes no parque é fruto de
abandono, principalmente filhotes e gestantes, e que estes felinos, além de estarem
sujeitos a maus tratos, doenças e intempéries, causam danos ambientais e estão
susceptíveis à esporotricose.
Durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, devido à estação de
reprodução de felinos e a aproximação do período de viagens de férias, cresce o
número de abandonados. A instituição conveniada deverá dispor de instalações
adequadas para o acolhimento, sobretudo de filhotes e subadultos com maior
potencial para adoção responsável.
A

demanda

para

filhotes

geralmente

envolve

a

necessidade

de

suplementação com sucedâneo de leite para felinos e ambientação tipo maternidade
até que possam ser disponibilizados para a adoção, sendo imprescindível a
disponibilidade de local para separação entre filhotes e adultos mesmo saudáveis
clinicamente, com o objetivo de evitar agressões e contágio de patologias não
diagnosticadas laboratorialmente.
Os felinos que apresentarem doenças infecto contagiosas como Peritonite
Infecciosa Felina (PIF), Imunodeficiência Adquirida Felina (AIDS Felina) e Leucemia
Felina a Vírus (FELV) também poderão ser disponibilizados para adoção, estando o
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adotante ciente, e as condições explicitadas no termo de adoção, mas deverão ser
alojados em local separado fisicamente, bem como os vasilhames utilizados para
oferecimento de comida e bebida, caixas de areia e material de limpeza.
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS SERVIÇOS:
A descrição das atividades, serviços e atribuições pertinentes Lar Temporário
(LT) englobam os seguintes pontos:
a) Recepção dos animais no LT para o processo de adoção,
b) Características do Lar Temporário (LT),
c) Divulgação para adoção,
d) Seleção dos adotantes,
e) Devolução do animal ao PMARG em caso de não adoção no LT, após 60 dias
no LT,
f) Entrega do animal no lar de adoção,
g) Comunicação sobre adoções efetivadas e recebimento de novos animais,
h) Transporte dos animais.

5. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados a
partir da data de assinatura do contrato, conforme cronograma de atividades abaixo:
MÊS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Recebimento dos
animais no Lar
Temporário.
Envio de relatório à
Gerência de Defesa dos
Animais.

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:
O valor total anual repassado à OSC parceira para execução completa do
objeto será de até R$ 36.009,06 (trinta e seis mil, nove reais e seis centavos). A verba
bimestral destinada ao tratamento dos animais pela instituição responsável pela
adoção será de R$ 6.001,60 (seis mil e um reais e sessenta centavos).

x
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7. METAS:

a) Abrigar um número de 6 gatos simultaneamente, sendo que cada animal
poderá ficar até 60 dias no lar temporário (limite de 60 diárias por felino).
b) Transporte dos animais nos trajetos PMARG – Lar Temporário; Clínica – Lar
Temporário; Lar Temporário – Local da Adoção;
c) Divulgação de anúncios de adoção de felinos do PMARG por mês em 12
(doze) sítios eletrônicos específicos de adoção e apoio a animais, com perfil
atualizado semanalmente;

8. CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

A OSC parceira terá como contrapartida ambiental a responsabilidade de arcar com os
custos de transporte dos animais, nos trajetos PMARG  Lar Temporário; OSC
parceira Clínica  Lar Temporário; Lar Temporário  Residência/Local do Adotante,
bem como arcar com todas as despesas necessárias à execução do projeto que não
estejam contemplados na transferência de recursos financeiros prevista no item 6
deste Termo de Referência.

9. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

9.1 Recepção dos animais no LT para o processo de adoção:

9.1.1 Os felinos disponibilizados para adoção serão exclusivamente os animais que
tenham passado anteriormente pela OSC responsável por prestar serviços
veterinários aos felinos retirados do PMARG, castrados, microchipados e com
atestado de condições de saúde.
9.1.2 A saída do animal da OSC responsável por prestar serviços veterinários e sua
consequentemente entrada no LT serão comprovadas pela assinatura datada
de retirada do animal pelo responsável pelo LT, na ficha de evolução clínica.
9.1.3 Os felinos deverão ser cadastrados no Lar Temporário (LT) em formulário
específico para esta ação, constando nesta identificação o número do
microchip que remeterá ao seu histórico clínico.
9.2 Características do Lar Temporário (LT):
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9.2.1. Não será permitida a manutenção em gaiolas durante a estadia no LT, salvo
filhotes em amamentação, fêmeas recém-paridas que necessitem de
privacidade para o aleitamento ou animais que necessitem de repouso como
recomendação médica.
9.2.2. O espaço necessário para o alojamento deverá ter dimensões mínimas de 3
(três) metros de comprimento por 6 (seis) de largura, e comportar no 6 (seis)
adultos.
9.2.3 O piso e as paredes do local deverão ser de fácil higienização, sendo
obrigatória a limpeza, no mínimo, uma vez ao dia.
9.2.4 O ambiente deve ter enriquecimento ambiental com prateleiras, tocas e
arranhadores em número de 2 (dois) itens de cada para cada felino.
9.2.5 O ambiente deve ter caixas de granulado sanitário, comedouros e
bebedouros, na ordem de 2 (dois) itens para cada felino.
9.2.6 O ambiente deverá receber luz solar direta e opção de sombreamento, bem
como ventilação ampla.
9.2.7 O ambiente deverá ser totalmente preparado para evitar evasões, como
telamento de janelas e portas de segurança.
9.2.8 Cada felino deve ser avaliado individualmente quanto aos seguintes itens
constantes em seu cadastro:
* Sociabilidade com outros felinos, humanos e, se possível, cães.
* Capacidade de utilização da caixa de dejetos.
* Isolamento excessivo.
* Adaptabilidade ao espaço reduzido, ou seja, ausência de intenção
constante de fuga.
* Vocalização em excesso indicativo de insatisfação.

9.3 Sobre a divulgação para adoção:

9.3.1. Os animais deverão ser divulgados individualmente através de fotos, em no
mínimo 12 (doze) sítios eletrônicos específicos de adoção e apoio a animais,
com

atualização semanal do perfil e com

detalhamento de suas

características físicas e comportamentais.
9.3.2.

Cada indivíduo será divulgado por 60 (sessenta) dias e, caso não haja
oportunidade de adoção será devolvido ao PMARG, em horário noturno, por
pessoa devidamente identificada pela administração do parque, devendo ser
preenchido o formulário específico para este fim, disponível nas portarias do
PMARG.
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9.3.4. Os gatos não poderão ser divulgados como oriundos do PMARG.
9.4 Sobre a seleção dos adotantes:
9.4.1. Os candidatos à adoção deverão passar por uma seleção prévia, através de
preenchimento de questionário próprio e, posteriormente, por avaliação do
local, que poderá ser realizada no ato da entrega do animal. A ficha
preenchida pelo adotante fará parte da documentação do animal e, após a
adoção, será entregue à administração do PMARG para arquivo.
9.4.2. Os animais deverão ser entregues pessoalmente pelo responsável pela
adoção, com preenchimento de formulário de adoção após confirmação da
veracidade das informações prestadas durante a entrevista e avaliação do
local.
9.4.3. O acompanhamento da pós adoção deverá ser semanal nas primeiras
quatro semanas e mensal nos dois meses seguintes, via internet com envio
de fotos ou pessoalmente caso o responsável pelo LT julgue necessário.
9.4.4. Os animais serão dados em adoção preferencialmente para adotantes
residentes em apartamentos telados, ou excepcionalmente para residências
baixas, condomínios fechados, sítios e fazendas em casos de animais jovens
e sob avaliação da OSC parceira.
9.5 Devolução do animal ao PMARG em caso de não adoção no LT:

9.5.1. Após 60 (sessenta) dias de divulgação, caso não tenha sido efetivada a
adoção, o animal deverá ser devolvido à administração do PMARG, em
horário

pré

agendado,

por

pessoa

devidamente

identificada

pela

administração do parque, momento no qual será entregue uma cópia da ficha
de evolução do animal contendo dados sobre seu comportamento constantes
no item 7.8., bem como seu cartão de vacinação, atestado de saúde e
número de microchip.
9.5.2. No momento da devolução deverá ser preenchido o formulário para este
fim, disponível nas portarias do PMARG.

9.6 Devolução do animal ao Lar Temporário após a adoção:
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9.6.1. O animal poderá ser devolvido ao LT a qualquer tempo durante o
programa, independentemente do motivo alegado, e esta deve ser cláusula
constante no termo de adoção.
9.6.2. Toda a documentação do animal deve ser devolvida, havendo também a
necessidade de assinatura do termo de devolução, constante no último item
do contrato de adoção.
9.6.3. Caso o animal seja devolvido ao LT por motivo de doença, deverá ser
encaminhado à OSC responsável por prestar serviços veterinários aos felinos
retirados do PMARG, mediante contato prévio por telefone.
9.6.4. Em caso de devolução do adotado e internação na OSC responsável por
realizar as ações médico-veterinárias aos felinos retirados do PMARG, o
termo de adoção assinado será o documento que comprova a readmissão do
animal, para fins de comprovação da hospitalização, e será aberto novo
prontuário de tratamento para este indivíduo.
9.7 Comunicação sobre adoções efetivadas e recebimento de novos animais:

9.7.1. O responsável pelo LT deverá enviar relatórios à Gerência de Defesa dos
Animais, da Secretaria municipal de Meio Ambiente, via e-mail, até o quinto
dia útil do mês subsequente, relatando todas as atividades em forma de texto,
citando os animais presentes e os adotados no período através de seu
número de microchip.
9.7.2. O responsável pelo LT, após realizada uma adoção, fará contato com a
OSC responsável pelas ações médico-veterinárias aos felinos retirados do
PMARG para o recebimento de novo animal e sua documentação.
9.7.3. Caso não haja animal disponível na OSC responsável pelas ações
médico-veterinárias aos felinos retirados do PMARG e haja vaga no LT, a
instituição responsável pela adoção deverá acolher o animal diretamente do
PMARG. A escolha deste animal se fará durante o monitoramento noturno
realizado pela OSC responsável.
9.7.4. O felino retirado diretamente do PMARG pela OSC responsável pela
adoção será indicado pela OSC parceira responsável pelas ações médicoveterinárias durante o monitoramento e alimentação noturnos, em data a ser
acordada entre as partes e preenchido o formulário de retirada de felinos,
disponível nas portarias do parque.
9.7.5. O felino retirado diretamente do PMARG para o LT deverá ser,
obrigatoriamente, animal que tenha sido devolvido ao parque após tratamento
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na OSC parceira responsável pelas ações médico-veterinárias nos últimos 60
(sessenta) dias, acompanhado de atestado de saúde, cartão de vacinação e
número de microchip.
9.8

Sobre o transporte dos animais:

9.8.1. O transporte dos animais entre a OSC responsável pelas ações médicoveterinárias para o Lar Temporário e o domicílio do adotante ficará a cargo
do responsável pelo LT, bem como outros traslados do animal em caso de
devolução ou necessidade de hospitalização.

9.9 Sobre a alimentação dos felinos:

9.9.1 No lar temporário, os animais adultos receberão alimentação ad libitum e
os filhotes em aleitamento, a cada três horas.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2018.

Leonardo Andrade Maciel
Gerência de Defesa dos Animais

Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA B:
Formulário sobre retirada de felinos, disponível nas portarias do PMARG:
Parque Municipal Américo Renné Giannetti
Manejo de Felinos
No de animais
Data

Hora
Macho Fêmea

Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada
Devolução
Retirada

No
microchip

Destinação

Responsável
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA B:
Formulário para preenchimento pelo candidato a adoção de felinos retirados do
PMARG:

FICHA DE SELEÇÃO PARA ADOÇÃO DE GATOS

Nome do Adotante ________________________________________________
Nome do animal pretendido ________________________________________

Caro Adotante, por favor, leia com atenção e marque uma ou mais opções para
cada pergunta:
A) Por que optou pela adoção de um animal resgatado?
(

) Preciso controlar a população de ratos na minha casa ou meu comércio

(

) Quero um gato porque tenho crianças em casa e acredito que a convivência com

um animal seja muito importante para elas.
(

) Gatos são engraçados e divertidos. E meus filhos querem muito.

(

) Para meus filho(s) brincar(em)

(

) Eu quero que ele faça parte da minha vida. O animal será mais um membro da

minha família, amado e respeitado.
(

) Sinto-me sozinho e quero um gato para me fazer companhia.

(

) Outro:

_____________________________________________________________________
_

B) Manter gato solto, tendo acesso à rua para você é:
(

) Aceitável, se ele tiver conforto e alimento em minha casa.

(

) Aceitável, pois gatos tem necessidade de passear na rua.

(

) Tudo bem, se ele ficar alguns dias “sumido”, já tive gatos e isso é esperado.

(

) Inadequado e perigoso, pois pode acontecer atropelamentos ou

envenenamentos.

C) Ao trazer um gato para casa, você pensa que:
(

) Gatos são independentes, não precisam de cuidados

(

) Não importa quem é o dono e quem cuida dele, o importante é alguém cuidar.

(

) Assume a responsabilidade junto com sua família, todos cuidam do animal.
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(

) Você é o dono, mas quem cuida é somente um funcionário de sua confiança.

(

) Toda a responsabilidade sobre o animal é sua, mas a família o ajuda.

D) Como ficaria seu orçamento se seu gato sofresse um acidente ou tivesse um
problema de saúde e você tivesse que pagar uma conta veterinária sem estar
esperando?
(

) Seria uma situação delicada e talvez tivesse que doar o animal.

(

) Eu pediria parcelamento e faria restrições de gastos por algum tempo para poder

pagar a conta.
(

) Isso não seria um problema para mim.

(

) Conversaria com o veterinário ou sacrificaria o animal.

E) O que você pensa a respeito da transmissão de toxoplasmose pelos gatos?
(

) Se houver algum caso de gravidez em minha família, vou doá-lo para alguém,

pois essa pessoa certamente vai contrair a doença se ficar perto do gato.
(

) Procuraria um veterinário para me informar sobre a transmissão e tomaria os

cuidados indicados, e não doaria meu gato.
(

) Levaria o animal a uma clínica para ser eutanasiado (sacrificado).

(

) Nunca pensei sobre o assunto.

F) O que você pensa a respeito da transmissão de alergia pelos gatos?
(

) Se houver ocorrer caso de alergia em minha família, vou doá-lo para alguém,

pois gato pode transmitir asma.
(

) Procuraria um veterinário para me informar sobre a transmissão e tomaria os

cuidados indicados, e não doaria meu gato, pois sei que existem maneiras de
evitarmos maiores problemas relacionados as alergias.
(

) Se algum profissional de saúde mandar eu me desfazer do gato, farei isso, pois

se ele falou certamente é verdade.
(

) Nunca pensei sobre o assunto.

G) O que você pensa a respeito da crença de que gatos são traiçoeiros e
perigosos, pois arranham as pessoas?
(

) Nunca tive gatos, mas acho que essa crença realmente é verdade, mas vou

tentar ver se me acostumo com isso.
(

) Sempre ouvi isso, mas já tive gatos e sei que isso é um mito.
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(

) Se ele arranhar ou morder a mim ou a alguém próximo, tentarei ver o que pode

ter o assustado e não irei mais abordá-lo dessa forma. Os arranhões podem ser uma
brincadeira ou defesa, isso não quer dizer que são traiçoeiros.
(

) Se ele arranhar ou morder a mim ou a alguém, irei doá-lo, pois isso quer dizer

que são traiçoeiros.
(

) Nunca pensei sobre o assunto.

H) O que você faria se seu gato arranhasse seus móveis ou sapatos?
(

) Iria doar o animal com certeza, pois tenho muito ciúmes de meus pertences.

(

) Eu tentaria buscar dicas de como ensiná-lo a não fazer isso e faria o necessário

para diminuir esses episódios.
(

) Isso não seria um problema para mim, já sei como lidar com essas situações,

pois já tive gatos.
(

) Nunca pensei sobre o assunto.

I) Um gato vive em média 14 anos, mas pode passar dos 18 anos de vida. Como
cuidará dele durante esse tempo?
(

) Nunca pensei nisso.

(

) Se não puder mais cuidar, darei ele a uma pessoa de confiança, escolhida a

dedo!
(

) Não sabia que podiam viver tanto! Mas sempre se dá um jeito.

(

) Do mesmo jeito que gostaria que cuidassem de mim, na minha velhice: com

amor, paciência e respeito.

J) Para evitar que seus animais procriem, você:
(

) Aplica medicamentos anticoncepcionais (orais ou injetáveis) e acredita que são a

solução.
(

) Prefere separar os animais nos dias de cio.

(

) Castra machos e fêmeas, pois é a melhor atitude, já que evita filhotes

indesejados e também previne doenças.
(

) Não interfere. Afinal, a natureza sabe o que faz.

K) Quanto às vacinas, você acredita que:
(

) Podem ser aplicadas em sua casa ou em uma casa de ração.

(

) Devem ser aplicadas anualmente ou conforme o veterinário recomendar.

(

) Só a antirrábica, das campanhas da Prefeitura, é necessária.
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(

) Não é necessário aplicá-las.

QUESTIONÁRIO:
Qual é a sua profissão atual? ____________________
Qual seu endereço? _________________________________________________

1. Onde o animal ira morar? (

) casa com muros altos (

) casa com muros

baixos
(

) casa sem muros (

) apartamento sem telas (

) apartamento com telas

2. No caso de imóvel alugado, é permitido manter animais? (

) sim (

) não.

3. No caso de imóvel alugado, é permitido telar as janelas? (

) sim (

) não.

4. No caso de prédio/condomínio a convenção aceita animais? (

) sim (

)

não.
5. O animal irá residir no mesmo local que o(a) Adotante? (

) sim (

) não.

Se não, por quê? ______________________________________________________
6. Onde o animal vai dormir? No quintal, na área em casinha ou dentro de casa?
____________________________________________________________________

7. Houve falecimento de animal em sua casa nos últimos 03 meses? (

) não (

) sim.
Se sim, qual foi a causa? ________________________________________________
8. Você já teve um animal? (

) não (

) sim. (

) cão (

) gato

9. O que aconteceu com ele(s)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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10.

Você tem algum animal em casa atualmente? (

) não (

) sim.

Quantos? ____ cães ____ gatos ____ pássaros ____ outro.
Castrados? (

11.

) sim (

) não.

O que eles comem? (

) ração. Qual?

________________________________
(

) alimentação natural

12.

Você tem um veterinário de confiança que cuide de seu(s) animal(is)? (

sim (

)

) não.

13.

Estão vacinados e vermifugados? (

) sim (

) não.

14.

Quantas pessoas moram em sua casa? ____ adultos ____ crianças.

15. Todos moradores da casa com certeza, concordam com a adoção do
animal?
(

) sim (

16.
(

) não.

Alguém em sua casa é alérgico a pelos de animais ou outras alergias?
) não (

) sim. Se sim, como pretende lidar com esse fato após a adoção?

_____________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________
__

17.

Se você viajar, onde ficará o animal? (

) hotel para animais (

) casa de

parente
(

) em casa, sozinho (

(

) acompanhará você na viagem.

18.

) em casa, com alguém que possa cuidar dele

Se o animal fizer barulho, incomodará alguém? Como irá lidar com o

choro deles à noite, em especial o dos filhotes?
_____________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________
____
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19.

Quanto tempo por dia terá disponível para dar atenção e carinho ao

animal?
_____________________________________________________________________
____
20.

Já previu em seu orçamento os gastos que terá com alimentação, higiene

e saúde do animal? (Vacinas, vermífugos, remédios para pulgas e carrapatos,
visitas ao veterinário pelo menos uma vez ao ano ou sempre que se fizerem
necessários)?
(

) sim (

21.

) não.

Por que se interessou pelo animal em questão?

_____________________________________________________________________
_____
22. Você já doou algum animal para algum parente, amigo ou abrigo de
animais? Descreva as circunstâncias da doação.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___
23. Você autoriza as protetoras a realizar telefonemas e visitas para
monitoração do animal adotado? (

) sim

(

) não

Se não, qual o motivo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
24.

Você está certo(a) e consciente da sua decisão em adotar hoje um

gatinho do Projeto?
(

) Sim (

) Ainda estou com dúvidas (

) Não, após as informações, vou

pensar melhor.
Declaro que todas as informações dadas nesse formulário são verdadeiras.

Belo Horizonte, ______ de _____________________ de 20___.
Assinatura do candidato:
________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA B:
Modelo de contrato de adoção a ser utilizado pela instituição contratada para
promover a adoção de felinos retirados do PMARG:
TERMO DE ADOÇÃO E RESPONSABILIDADE DE GUARDA ANIMAL – GATOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado, como
PROTETOR DOADOR, CNPJ: ___________, respectivamente e de outro lado, o
ADOTANTE, no presente assim nominado, cujos dados completos, são:
Nome

completo:

______________________________________________________________
Estado Civil:
RG nº:

Profissão:
_

CPF

nº:

_____________________
Endereço (Rua/Av.):

______

Nº: _____
Bairro. ·

Cidade:

Estado:

Telefone residencial:( ) ________ Celular:( ) ______________
E-mail:________________________

Facebook:

________________________
Animal residirá no em endereço descrito acima: ( ) Sim ( ) Não. Se NÃO,
informe o endereço onde residirá:
_______________________________________________________________
________.

A partir da assinatura deste instrumento, está concedida ao ADOTANTE acima
discriminado, a guarda responsável do GATO (a) com as seguintes características:
- NOME:___________________ SEXO: _________ MICROCHIP N°
______
- CASTRADO(a): ( ) Sim ( ) Não

Realizar a partir de: ____________
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- VACINAÇÃO: -Antirrábica ( ) Sim ( ) Não
Não.

-Quádrupla ou quíntupla ( ) Sim ( )

- VERMIFUGAÇÃO: 1ª dose: ( ) Sim ( ) Não. 2 ª dose: ( ) Sim ( ) Não.
Reforço: ______.

- USO DE MEDICAÇÃO: ( ) Sim ( ) Não. Se sim, anexar receita ou orientação
contendo nome e posologia.

Cláusula Primeira - O ADOTANTE declara que todas as informações
prestadas ao DOADOR são VERDADEIRAS, sendo o mesmo absolutamente capaz
para a prática de todos os atos da vida civil. E, ainda, declara que, por livre e
espontânea vontade assume por inteiro as responsabilidades atribuídas a ele neste
instrumento.
Cláusula Segunda - O ADOTANTE abaixo assinado, neste ato, torna-se o
FIEL DEPOSITÁRIO do gato(a) citado, devendo o adotado ser tratado da seguinte
forma:
Itens gerais

Ser alimentado diariamente com ração de qualidade (Manutenção,
Premium ou Super Premium), oferecer água limpa e fresca à vontade; sem prisão
de qualquer espécie; frequentar ruas e outros locais públicos apenas em caixa de
transporte e acompanhado de pessoa responsável, evitando acidentes ou morte
do animal; dar banho apenas em casos excepcionais.
Ter um local onde possa dormir e ficar protegido de calor excessivo,
do sol, chuva, frio e outras intempéries; ser mantido longe de outros animais que
o molestem ou aterrorizem; ser protegido contra qualquer tipo de violência física e
psicológica.
Receber cuidados veterinários (consulta anual ou sempre que manifestar
quaisquer doenças), tomar vermífugos no máximo de 6 (seis) em 6 (seis) meses, ou
conforme indicação do médico veterinário; receber todas as vacinas, se adulto ou
filhote, em local adequado (clínicas veterinárias): Antirrábica, Quádrupla ou Quíntupla).
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Os animais adultos devem ser vacinados 1 (uma) vez por ano e os filhotes devem
tomar 2 (duas) doses de vacina, na sequência recomendada pelo veterinário. Devemse telar as janelas, varandas, sacadas, portões com grade e muros (casos os mesmos
não sejam altos o suficiente para evitar fugas). O mesmo deve ser mantido dentro de
caso nos primeiros dias na nova residência, para se familiarizar com ruídos e cheiros.
Cláusula Terceira - Todos os meus familiares estão de acordo com esta
adoção e compreendem que o gato viverá no mínimo por 10 anos. Assim, assumo a
total responsabilidade pelo seu bem-estar enquanto este viver.
Cláusula Quarta - O ADOTANTE está ciente que o adotado(a) passará
por um período de adaptação, comprometendo-se a protegê-lo, alimentá-lo e
educá-lo sem sofrimento.
Parágrafo Primeiro - Sob nenhuma hipótese será permitido que o
ADOTANTE submeta o gato a situações de MAUS TRATOS, como puni-lo com
agressões físicas, abandoná-lo em situação de mudança de endereço, férias,
doença, velhice ou quaisquer outras razões.
Parágrafo Segundo - O ADOTANTE autoriza o acompanhamento de PÓSADOÇÃO, com VISITAS AO LOCAL em que o gato adotado encontra-se abrigado,
para avaliar as condições em que está vivendo na sua nova residência, sob pena
de descumprimento, deste instrumento.
Parágrafo Terceiro - O ADOTANTE compromete-se a dar informações
claras e objetivas por telefone e e-mail sempre que for procurado(a) pelo(a)
doador(a). Caso, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 60 (sessenta)
dias o gato(a) não se adapte em sua residência, o ADOTANTE compromete-se a
comunicar o(a) doador(a) antes de qualquer atitude e, se preciso, devolvê-lo
ao doador (a), mas NUNCA doá-lo ou dá-lo a outra pessoa.
Cláusula Quinta - O ADOTANTE compromete-se também a zelar pela
completa segurança do(a) gato(a) que estiver sob sua guarda. Em caso de
FUGA, caracterizada por culpa do ADOTANTE e/ou daqueles que com ele
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residam, em situação de NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA, como: falta de zelo
ao abrir e fechar o portão da residência, fica autorizado automaticamente o
DOADOR a tomar todas as medidas legais que julgar necessário. O ADOTANTE
compromete-se a reembolsar o DOADOR os custos de recolhimento do(a) gato(a).
Cláusula Sexta - Em caso de negligência e/ou imprudência com o(a)
gato(a) adotado(a), que venha acarretar necessidade de qualquer tratamento
médico veterinário, o DOADOR estará autorizado a tomar as medidas cabíveis
como: recolher o(a) gato(a), levá-lo para tratamento veterinário, sendo todos os
custos

de responsabilidade plena e total do ADOTANTE negligente ou

imprudente.
Parágrafo único: A atuação do doador para a segurança e bem-estar
animal não isenta ou exclui a responsabilidade penal do Adotante.
Cláusula Sétima - Caso ocorram problemas graves de adaptação com
o(a) gato(a) adotado, o ADOTANTE deverá entrar em contato imediatamente com
o DOADOR, para devolução, a qualquer tempo, sob pena de descumprimento
contratual.
ENTRAR EM CONTATO PELOS TELEFONES DESCRIMINADOS NA PASTA
DE ADOÇÃO.

Cláusula Oitava - Caso ocorra qualquer hipótese de MAUS TRATOS,
como a prática de agressão com o(a) gato(a), em qualquer circunstância,
abandonar voluntariamente, deixar de alimentar corretamente, expor a qualquer
circunstância
anteriormente

que

traga

citadas,

o

risco a

sua

ADOTANTE,

sobrevivência, além das
PODERÁ

VIR

A

causas,

RESPONDER

CRIMINALMENTE, supostamente, pela prática delituosa tipificada no artigo 32,
da Lei dos Crimes Ambientais n° 9.605/98 e da Lei Estadual 22.231/2016. Além
de perder a guarda do(a) gato(a), que retornará imediatamente para a posse do
DOADOR,

e

ainda

para

fins cíveis

será

considerado

descumprido o

contrato,sofrendo as penalidades cabíveis nas leis vigentes.

Cláusula Nona - Em caso de adoção de gato(a) não castrado, como
filhotes, o adotante se compromete a levá-lo(a) a

uma clínica veterinária
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especializada, a qual pode ser referenciada ou não pelo DOADOR, para realizar a
esterilização do mesmo em no máximo 6 meses após a adoção, em hipótese alguma,
deve permitir que o animal se reproduza.
Cláusula Décima - Nos termos do artigo 936, do Código Civil
Brasileiro, a partir da assinatura deste instrumento, o ADOTANTE passa a ser
responsável pelo(a) gato(a) acima citado, declarando estar ciente de que o(a)
gato(a) passou por triagem e avaliação médica-veterinária promovida pelo
DOADOR.

Cláusula Décima Primeira - O ADOTANTE autoriza usar seus dados
(imagem, nome, voz) bem como os do(a) gato(a), a título de divulgação e
incentivo à adoção, em território nacional ou no exterior, por

prazo

indeterminado,em qualquer veículo de comunicação,sem ônus de qualquer
natureza. ( ) Sim ( ) Não.

Cláusula Décima Segunda - O ADOTANTE se compromete a enviar
notícias e fotos do(a) adotado(a) com frequência até que seja concluída a adaptação
e esterilização (se for o caso) ( ) Sim ( ) Não.
Os contratantes, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Belo
Horizonte, com renúncia de outro por mais privilegiado que sejam, para
dirimirem, dúvidas, ações ou atos oriundos deste instrumento.
E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato,
em duas vias de igual teor, para um só fim, na presença de duas testemunhas
abaixo nominadas, a tudo presentes.
_____________________________, ____ de ____ de 20__

_____________________________________________________________
Assinatura do ADOTANTE.

______________________________________________________________
Assinatura do DOADOR.
TESTEMUNHAS:
1. __________________________________
2.________________________________
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – LINHA TEMÁTICA B:

ACORDO DE DEVOLUÇÃO

Data da devolução: ___/___/______

Motivo alegado (preenchimento não obrigatório):
_______________________________
________________________________________________________________
__________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

Assinatura da adotante:
_____________________________________________________

Assinatura do Protetor doador:
______________________________________________
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ANEXO IX
FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO
ANEXO IX - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE - COMISSÃO DE SELEÇÃO
NÚMERO DO PROJETO:

ANO: 2018

NOME DO PROJETO:
VALOR TOTAL DA LINHA:
VALOR TOTAL DO PROJETO:
LINHA TEMÁTICA:
1. Avaliação Documental
Atende
2. Avaliação Técnica
Atende

Não atende
Não atende

3. Avaliação Final - esta etapa consiste em selecionar, classificar e definir os recursos a serem
destinados aos projetos, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e em
conformidade com a política ambiental do Município de Belo Horizonte.
1) CONSISTÊNCIA DO PROJETO
Pontuação Máxima: 30 pontos
a- Clareza, objetividade e suficiência das
informações, que deverão expressar com Total:
nitidez o que se quer realizar:
a.1. Apresentação
De 0 a 6 pontos:
a.2. Objetivos do projeto

De 0 a 6 pontos:

a.3. Justificativa da proposta
Argumentação do(a) relator (a):

De 0 a 6 pontos:

b- Detalhamento das etapas, que permita a
visualização das ações essenciais à execução Total:
do projeto:
De 0 a 4 pontos:
b.1. Coerência do cronograma físico e financeiro
b.2. Descrição detalhada do produto ou serviço,
bem como dos produtos complementares e das De 0 a 4 pontos:
formas de acesso aos mesmos
b.3. Coerência do plano básico de divulgação com
os objetivos do projeto e com o produto ou serviço
a ser disponibilizado
De 0 a 4 pontos:
Argumentação do(a) relator (a):

2) EXEQUIBILIDADE DO PROJETO
Pontuação Máxima: 30 pontos
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a- Compatibilidade entre os currículos da
equipe principal do projeto e a proposta Total:
apresentada:
a.1. Compatibilidade entre a formação profissional
De 0 a 4 pontos:
da equipe e a proposta apresentada
a.2.
Compatibilidade
entre
a
experiência
De 0 a 4 pontos:
profissional da equipe e a proposta apresentada
Argumentação do(a) relator (a):

b- Orçamento compatível com a proposta,
completo, detalhado e com valores praticados Total:
no mercado local:
b.1. Detalhamento da planilha orçamentária e
De 0 a 4 pontos:
suficiência de informações
b.2. Compatibilidade da planilha orçamentária com
a proposta e com os valores praticados no De 0 a 4 pontos:
mercado local
Argumentação do(a) relator (a):

c- Prazos adequados à realização do projeto:

De 0 a 5 pontos:

Argumentação do(a) relator (a):

d- Compatibilidade entre os objetivos e
De 0 a 5 pontos:
estratégias de realização do projeto:
Argumentação do(a) relator (a): Os objetivos estão compatíveis com as estratégias de realização
do projeto.

e- Estrutura física necessária para acomodar os
felinos enquanto aguardam adoção no Lar
Temporário/ Estrutura física necessária para De 0 a 4 pontos:
promover o atendimento clínico e internamento
dos felinos:
Argumentação do(a) relator (a):

3) IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO E SEU EFEITO MULTIPLICADOR
Pontuação Máxima: 40 pontos
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a - projetos que promovam o controle reprodutivo e sanitário de felinos
(

) Aplica-se

(

) Não se aplica

De 0 a 10 pontos:

Argumentação do(a) relator (a):

b - projetos que estimulem e incentivem a conscientização ambiental através da adoção
de animais;
(

) Aplica-se

(

) Não se aplica

De 0 a 10 pontos:

Argumentação do(a) relator (a):

c - Projetos de caráter inovador dentro da área específica;
(

) Aplica-se

(

) Não se aplica

De 0 a 10 pontos:

Argumentação do(a) relator (a):

d - Projetos que sirvam como modelo para repetição em situações similares e que
possam ser reaproveitados pela Municipalidade;
(

) Aplica-se

(

) Não se aplica

De 0 a 10 pontos:

Argumentação do(a) relator (a):

Parecer final do(a) relator(a):

Pontuação final:
Aprovado

Reprovado
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ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO – LINHA TEMÁTICA A

Termo de Colaboração Nº ___________________
PROCESSO Nº _______________
Instrumento Jurídico:__________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, E A
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE
CIVIL_____________________,
OBJETIVANDO
A
EXECUÇÃO DE _______________________.

O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, com sede
na Av. Afonso Pena nº 1212, Bairro Centro, neste ato representado pelo (a)
Secretário(a) XXXXXXXXXX, ADMINISTRADOR PÚBLICO da presente parceria,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil,
_______________,
CNPJ
nº
________________,
com
sede
no
endereço_________________, neste ato representada por XXXXXXXXX, portador do
CPF nº ____________________e RG nº_______________, doravante denominada,
O.S.C., sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal nº 16.746
de 10 de outubro de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas
que regulamentam a espécie, em conformidade com os Anexos deste instrumento,
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. 1
O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação
de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução da
ações médicos-veterinários à colônia de felinos residentes no Parque Municipal
Américo Giannetti - PMARG 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 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de
Colaboração, comprometem-se os Parceiros à executar a integralidade das
obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências.
2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS:
I - conjugar esforços e cooperar um com o outro para a plena realização do objeto;
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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
de autorização 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.
2.2. São obrigações do MUNICÍPIO:
I - efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Plano de Trabalho, na
forma prevista na Cláusula Terceira;
II - apoiar a O.S.C. no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria,
conforme o Plano de Trabalho;
III - direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos
da O.S.C.;
IV - sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria
aos integrantes da O.S.C.;
V - designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, o gestor 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;
VIII - analisar as prestações de contas na forma das Cláusulas Sexta e Sétima deste
instrumento;
IX - publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e
O.S.C. sobre a aplicação da Lei 13.019/2014, ouvida a Gerência de Apoio às
Parcerias do Município de Belo Horizonte.

2.3. São obrigações da O.S.C.:
I - desenvolver, em conjunto com o MUNICÍPIO o objeto desta parceria conforme o
Plano de Trabalho, prestando ao MUNICÌPIO as devidas informações sempre que
solicitado;
II - realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, na
forma da Cláusula Quinta deste instrumento;
III - responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto desta parceria, conforme
Cláusula Terceira;
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IV – realizar as compras e contratações necessárias à execução do objeto da parceria,
observado o valor médio de mercado, conforme orçamentação realizada no Plano de
Trabalho, tendo como norteadores princípios da legalidade, moralidade e
economicidade, sob pena de nulidade das despesas.
V - manter e movimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica,
aplicando-os em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos
com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade;
VI - alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, sendo vedada sua classificação como receita própria ou
pagamento por prestação de serviços;
VII - não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
municipal; (ii) servidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo em comissão
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal
celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; (iii) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais sujeitos a
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores;
VIII - efetuar a restituição de recursos nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014 e/ou
no Decreto Municipal nº 16.746/2017;
IX - zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar
eficiência, eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de
quaisquer irregularidades;
X - prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter
público das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso;
XI - permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO
sobre a execução do objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da
administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos
processos, documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de
execução do objeto;
XII - prestar contas na forma fixada na Cláusula Sexta, mantendo a guarda 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 a sua
apresentação;
XIII - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de
dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente;
XIV - operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Termo de Fomento, de forma a possibilitar a sua
funcionalidade;
XV - manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente
regularizada durante toda a vigência da parceria; e
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XVI - garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme
estabelecida no Plano de Trabalho, se for o caso.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL

PELO

VÍNCULO

3. A O.S.C. é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao
adimplemento do Termo de Colaboração, não se caracterizando responsabilidade
solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO os respectivos pagamentos, qualquer oneração
do objeto da parceria ou restrição a sua execução.
3.1. A inadimplência da O.S.C. em relação às obrigações do item 3 não transfere ao
MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
3.2. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO não gera vínculo trabalhista ao MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUARTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
4. O MUNICÍPIO transferirá à O.S.C. o valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil
reais), de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação
previstos no Plano de Trabalho e no Projeto aprovado;
4.1. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança,
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não
empregados na sua finalidade.

4.2. Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, e conta
corrente específica da parceria, isenta de tarifa bancária, e agência de instituição
financeira pública, indicada pelo MUNICÍPIO, saber, Caixa Econômica Federal.
4.2.1. A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a publicação do presente termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO de
Belo Horizonte, e seus dados informados ao MUNICÍPIO no prazo máximo de
03 (três) dias úteis após a abertura.
4.2.2. Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária
pela instituição financeira, após comprovação da negativa por parte da
instituição financeira e comunicação formal ao MUNICÍPIO a fim de que o
mesmo possa tomar as devidas providências, os valores pagos pela O.S.C. a
título de tarifa bancária deverão ser registrados na plataforma eletrônica, nos
termos da CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.2, inciso V, alínea b.
4.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos, se solicitadas.
4.5. As despesas com a execução do Termo de Colaboração, ocorrerão à conta de
recursos alocados no respectivo orçamento do MUNICÍPIO, dotação orçamentária
nº 2503.1100.18.541.069.2073.0001.339039.99.0300.100, ou suas equivalentes
para os próximos exercícios financeiros.
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5. Este Termo de Colaboração terá vigência de 13 (treze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, possibilitada a sua
prorrogação.
5.1. A vigência do Termo de Colaboração poderá ser alterada mediante solicitação
fundamentada da O.S.C. ou sua anuência por meio de Termo Aditivo, devidamente
justificado e formalizado, a ser apresentada ao MUNICÍPIO, em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do término da sua vigência, desde que não haja alteração de seu
objeto.
5.2. A alteração 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.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO
6. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano de Trabalho,
devendo o respectivo pedido ser apresentado pela O.S.C. com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias.
6.1. É vedada a alteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida a
ampliação, 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 SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.1 A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter
elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das
metas e dos resultados previstos.

7.2. A O.S.C. deverá apresentar, trimestralmente, conforme previsto no Plano de
Trabalho, o relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que deverá
conter:
I. descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II. 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;
V. relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI. justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
7.3. O relatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação
I. dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
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7.4. A O.S.C. deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas,
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e com número de inscrição
no CPF/MF da O.S.C. e do CNPJ/MF ou CPF/MF do fornecedor ou prestador de
serviço, para fins de comprovação das despesas.
7.5. A O.S.C. deverá registrar na plataforma eletrônica os dados de que trata o item
anterior até o vigésimo dia do mês subsequente à liquidação da despesa, sendo
dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos.
7.6. É obrigatória a inserção de cópia na plataforma eletrônica apenas dos
comprovantes referentes aos pagamentos das obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias até 20 (vinte) dias do vencimento da obrigação.
7.7. A O.S.C. deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à
execução das parcerias 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 a apresentação da prestação de contas.
7.8. Quando descumpridas as obrigações constantes do item 7.2, nos casos em
que não estiver comprovado o alcance das metas no relatório de execução do
objeto ou diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, a O.S.C. será
notificada para apresentar o relatório de execução financeira, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, que deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I. relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos
captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com
a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao Plano de
Trabalho;
II. extratos da conta bancária específica;
III. memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
IV. cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive
holerites, com data do documento, valor, dados da O.S.C. e do fornecedor e
indicação do produto ou serviço;
V. justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos
financeiros, fazendo constar os fatos relevantes.
7.8.1. A memória de cálculo referida no inciso III deverá conter indicação do
valor integral da despesa e o detalhamento d divisão de custos, especificando
a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou
entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de
recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
7.9. A O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de Relatório
de Execução do Objeto que deverá conter os elementos previstos no item 7.2.
7.9.1. Caso haja, deverá ser apresentado na prestação de contas final o
comprovante de recolhimento do saldo remanescente de que trata o art. 52 da
Lei Federal nº 13.019/14, e eventual provisão de reserva de recursos para
pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º e §4º do art. 44 do
Decreto nº. 16.746/17 e o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/14.
7.9.2. O MUNICÍPIO analisará a prestação de contas final em até cento e
cinquenta dias, contados da data de recebimento do Relatório de Execução do
Objeto.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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8. Cabe ao MUNICÍPIO exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de apoio técnico de terceiros,
delegação de competência.
8.1. O MUNICÍPIO designará um gestor para realizar o acompanhamento e
fiscalização desta parceria, através de publicação no Diário Oficial do Município DOM.
8.2. O gestor emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e
o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para
homologação.
8.3. O MUNICÍPIO poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar o gestor
da parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto ou de
execução financeira, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento
e avaliação;
8.4. O MUNICÍPIO designará, em ato específico, os integrantes da comissão de
monitoramento e avaliação para analisar os relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação, que deverão ser por ela homologados.
8.5. Para a realização do monitoramento e avaliação dessa parceria, o MUNICÍPIO
designará, em ato próprio, os recursos humanos e tecnológicos e apoio técnico.
8.6. A execução 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 NONA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
9. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas
constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas
hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 16.746/17, vedada
sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste instrumento.
9.1. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação eletrônica do beneficiário
final. Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio da Transferência
Eletrônica Disponível – TED –, Documento de Ordem de Crédito – DOC –, débito
em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do beneficiário final.
9.2. 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 o término da parceria, desde que a
constituição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja
prevista no Plano de Trabalho, sendo a realização do pagamento limitada ao prazo
para apresentação da prestação de contas final.
9.2.1. O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da
organização da sociedade civil, poderá ser realizada ainda que após o término
da execução da parceria, desde que proporcional ao período de atuação do
profissional na execução das metas previstas no Plano de Trabalho.
9.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.
9.4. O MUNICÍPIO reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à O.S.C.,
notificando-a, até o saneamento das impropriedades ocorrentes quando:
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a) houver evidências de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da O.S.C. em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de
Colaboração;
c) a O.S.C. deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos de controle interno ou externo;
9.5. A verificação das hipóteses de retenção de recursos financeiros previstas no
item 9.4 ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
a) a verificação de existência de denúncias aceitas;
b) a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da
documentação que comprove o pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação;
c) medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos
órgãos de controle externo e interno;
d) consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria.
9.6. Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto,
mesmo após a notificação da O.S.C. 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.
9.7. O MUNICÍPIO deverá informar à Controladoria Geral do Município e à
Procuradoria Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nas parcerias
celebradas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO
10.Obriga-se a O.S.C., em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar
identificação do MUNICÍPIO de Belo Horizonte, nos formulários, cartazes, folhetos,
anúncios e matérias na mídia, assim como produtos da parceria, tais como livros,
relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação
eleitoral vigente.
10.1. A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do MUNICÍPIO
deverão ser previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do
Município.
10.2. A O.S.C. deverá divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas
com o MUNICÍPIO.
10.3. Fica vedada a utilização de símbolos partidários em qualquer material de
divulgação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido quando:
11.1. ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela
estabelecidas;
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11.2. pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a
torne formal ou materialmente inexequível;
11.3. for denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio
aviso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
11.4. quando a O.S.C. não sanar as impropriedades constantes do item 9.4;
11.5. Nas hipóteses dos itens 11.1 e 11.4 dessa cláusula a rescisão poderá levar à:
11.5.1. suspensão temporária da participação em chamamento público,
suspensão temporária para requerer credenciamento prévio, suspensão
temporária do credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior a dois
anos;
11.5.2. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público,
declaração de inidoneidade para requerer credenciamento prévio, ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o MUNICÍPIO, que será concedida sempre
que a O.S.C. ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 11.5.1.
11.6. Na hipótese do item 11.3 dessa cláusula a rescisão deverá gerar apuração
dos possíveis prejuízos gerados ao MUNICÍPIO.
11.7. Havendo constatação de prejuízo para o MUNICÍPIO, a O.S.C. deverá
ressarci-lo sob pena de suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do
MUNICÍPIO, pelo prazo máximo de dois anos;
11.8. Passado o prazo de dois anos e perdurando os motivos determinantes da
punição, a O.S.C. será declarada inidônea para participar de chamamento público
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, até que ocorre o saneamento.
11.9. Quando 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, sob pena de instauração de Tomada de Contas
Especial providenciada pelo órgão competente do MUNICÍPIO.
11.10. Ocorrendo sobra de recursos repassados ou oriundos de rendimentos
financeiros, tal valor deverá ser devolvido ao Fundo Municipal de Defesa Ambiental
no Banco Caixa Econômica Federal (104); Agência: 0093 (Santa Efigênia);
Operação: 006; Conta Corrente: 71.088-8; Favorecido: MBH FMDA; CNPJ/MF nº
18.715.383/0001-40. Tal operação deverá ser comprovada na última prestação de
contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS BENS PERMANENTES
12.Os materiais permanentes a serem adquiridos para a implementação da atividades
especificadas na cláusula segunda, deverão ser orçados e comprado pelo valor médio
de mercado, tendo como norteador os princípios da legalidade, moralidade e
economicidade, sob pena de nulidade das despesas.
12.1. Fica desde já formalizada a transferência da propriedade à administração
pública dos bens permanentes decorrentes desta parceria, podendo o MUNICÍPIO,
após a consecução completa do objeto, doá-los à O.S.C., na hipótese de melhor
atendimento ao interesse social.
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12.2. Os materiais permanentes não doados à O.S.C. serão retirados pelo
MUNICÍPIO no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado da data de notificação
da Rescisão dessa parceria.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA
13. A OSC parceira terá como contrapartida em bens e serviços a responsabilidade de
arcar com os custos de transporte dos animais, nos trajetos PMARG  OSC parceira
e OSC parceira  PMARG, bem como responsabilizar-se com todas as despesas
necessárias à execução do projeto que não estejam contemplados na transferência de
recursos financeiros prevista no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes
desta parceria, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, mediante ocorrência prévia de tentativa de solução administrativa, com a
participação da Procuradoria Geral Município.
E, por estarem assim justos e pactuados firmam este instrumento, que será assinado
pelas partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo
extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de _________.

__________________________________________
Município
__________________________________________
Representante Legal da O.S.C.
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ANEXO XI
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO – LINHA TEMÁTICA B

Termo de Colaboração Nº ___________________
PROCESSO Nº _______________
Instrumento Jurídico:__________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, E A
ORGANIZAÇÃO
DA
SOCIEDADE
CIVIL_____________________,
OBJETIVANDO
A
EXECUÇÃO DE _______________________.

O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, com sede
na Av. Afonso Pena nº 1212, Bairro Centro, neste ato representado pelo (a)
Secretário(a) XXXXXXXXXX, ADMINISTRADOR PÚBLICO da presente parceria,
doravante denominado MUNICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil,
_______________,
CNPJ
nº
________________,
com
sede
no
endereço_________________, neste ato representada por XXXXXXXXX, portador do
CPF nº ____________________e RG nº_______________, doravante denominada,
O.S.C., sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Complementar nº 101, de 04
de maio de 2000, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal nº 16.746
de 10 de outubro de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas
que regulamentam a espécie, em conformidade com os Anexos deste instrumento,
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. 1
O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação
de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução da
ação de lar temporário para os felinos retirados do PMARG 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 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de
Colaboração, comprometem-se os Parceiros à executar a integralidade das
obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências.
2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS:
I - conjugar esforços e cooperar um com o outro para a plena realização do objeto;
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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
de autorização 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.
2.2. São obrigações do MUNICÍPIO:
I - efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Plano de Trabalho, na
forma prevista na Cláusula Terceira;
II - apoiar a O.S.C. no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria,
conforme o Plano de Trabalho;
III - direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos
da O.S.C.;
IV - sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria
aos integrantes da O.S.C.;
V - designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, o gestor 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;
VIII - analisar as prestações de contas na forma das Cláusulas Sexta e Sétima deste
instrumento;
IX - publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e
O.S.C. sobre a aplicação da Lei 13.019/2014, ouvida a Gerência de Apoio às
Parcerias do Município de Belo Horizonte.
2.3. São obrigações da O.S.C.:
I - desenvolver, em conjunto com o MUNICÍPIO o objeto desta parceria conforme o
Plano de Trabalho, prestando ao MUNICÌPIO as devidas informações sempre que
solicitado;
II - realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, na
forma da Cláusula Quinta deste instrumento;
III - responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto desta parceria, conforme
Cláusula Terceira;
IV – realizar as compras e contratações necessárias à execução do objeto da parceria,
observado o valor médio de mercado, conforme orçamentação realizada no Plano de
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Trabalho, tendo como norteadores princípios da legalidade, moralidade e
economicidade, sob pena de nulidade das despesas.
V - manter e movimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica,
aplicando-os em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos
com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade;
VI - alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, sendo vedada sua classificação como receita própria ou
pagamento por prestação de serviços;
VII - não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
municipal; (ii) servidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo em comissão
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal
celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; (iii) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais sujeitos a
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores;
VIII - efetuar a restituição de recursos nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014 e/ou
no Decreto Municipal nº 16.746/2017;
IX - zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar
eficiência, eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de
quaisquer irregularidades;
X - prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter
público das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso;
XI - permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO
sobre a execução do objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da
administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos
processos, documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de
execução do objeto;
XII - prestar contas na forma fixada na Cláusula Sexta, mantendo a guarda 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 a sua
apresentação;
XIII - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de
dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente;
XIV - operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Termo de Fomento, de forma a possibilitar a sua
funcionalidade;
XV - manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente
regularizada durante toda a vigência da parceria; e
XVI - garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme
estabelecida no Plano de Trabalho, se for o caso.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL

PELO

VÍNCULO
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3. A O.S.C. é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao
adimplemento do Termo de Colaboração, não se caracterizando responsabilidade
solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO os respectivos pagamentos, qualquer oneração
do objeto da parceria ou restrição a sua execução.
3.1. A inadimplência da O.S.C. em relação às obrigações do item 3 não transfere ao
MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento.
3.2. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO não gera vínculo trabalhista ao MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUARTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
4. O MUNICÍPIO transferirá à O.S.C. o valor total de R$ XXXXX (valor por extenso), de
acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação previstos no
Plano de Trabalho e no Projeto aprovado;
4.1. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança,
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não
empregados na sua finalidade.

4.2. Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, e conta
corrente específica da parceria, isenta de tarifa bancária, e agência de instituição
financeira pública, indicada pelo MUNICÍPIO, saber, Caixa Econômica Federal.
4.2.1. A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a publicação do presente termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO de
Belo Horizonte, e seus dados informados ao MUNICÍPIO no prazo máximo de
03 (três) dias úteis após a abertura.
4.2.2. Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária
pela instituição financeira, após comprovação da negativa por parte da
instituição financeira e comunicação formal ao MUNICÍPIO a fim de que o
mesmo possa tomar as devidas providências, os valores pagos pela O.S.C. a
título de tarifa bancária deverão ser registrados na plataforma eletrônica, nos
termos da CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.2, inciso V, alínea b.
4.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos, se solicitadas.
4.5. As despesas com a execução do Termo de Colaboração, ocorrerão à conta de
recursos alocados no respectivo orçamento do MUNICÍPIO, dotação orçamentária
nº2503.1100.18.541.069.2073.0001.339039.99.0300.100, ou suas equivalentes
para os próximos exercícios financeiros. “INFORMAR”
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5. Este Termo de Colaboração terá vigência de 13 (treze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, possibilitada a sua
prorrogação.
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5.1. A vigência do Termo de Colaboração poderá ser alterada mediante solicitação
fundamentada da O.S.C. ou sua anuência por meio de Termo Aditivo, devidamente
justificado e formalizado, a ser apresentada ao MUNICÍPIO, em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do término da sua vigência, desde que não haja alteração de seu
objeto.
5.2. A alteração 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.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO
6. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano de Trabalho,
devendo o respectivo pedido ser apresentado pela O.S.C. com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias.
6.1. É vedada a alteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida a
ampliação, 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 SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
7. A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter
elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das
metas e dos resultados previstos.

7.1. A O.S.C. deverá apresentar, trimestralmente, conforme previsto no Plano de
Trabalho, o relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que deverá
conter:
I. descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II. 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;
V. relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI. justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
7.2. O relatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação
I. dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
II. do grau de satisfação do público adotante, quando pesquisado;
7.3. A O.S.C. deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas,
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e com número de inscrição
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no CPF/MF da O.S.C. e do CNPJ/MF ou CPF/MF do fornecedor ou prestador de
serviço, para fins de comprovação das despesas.
7.4. A O.S.C. deverá registrar na plataforma eletrônica os dados de que trata o item
anterior até o vigésimo dia do mês subsequente à liquidação da despesa, sendo
dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos.
7.5. É obrigatória a inserção de cópia na plataforma eletrônica apenas dos
comprovantes referentes aos pagamentos das obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias até 20 (vinte) dias do vencimento da obrigação.
7.6. A O.S.C. deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à
execução das parcerias 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 a apresentação da prestação de contas.
7.7. Quando descumpridas as obrigações constantes do item 7.2, nos casos em
que não estiver comprovado o alcance das metas no relatório de execução do
objeto ou diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, a O.S.C. será
notificada para apresentar o relatório de execução financeira, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, que deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I. relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos
captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com
a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao Plano de
Trabalho;
II. extratos da conta bancária específica;
III. memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
IV. cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive
holerites, com data do documento, valor, dados da O.S.C. e do fornecedor e
indicação do produto ou serviço;
V. justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos
financeiros, fazendo constar os fatos relevantes.
7.7.1. A memória de cálculo referida no inciso III deverá conter indicação do
valor integral da despesa e o detalhamento d divisão de custos, especificando
a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou
entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de
recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
7.8. A O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de Relatório
de Execução do Objeto que deverá conter os elementos previstos no item 7.2.
7.8.1. Caso haja, deverá ser apresentado na prestação de contas final o
comprovante de recolhimento do saldo remanescente de que trata o art. 52 da
Lei Federal nº 13.019/14, e eventual provisão de reserva de recursos para
pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º e §4º do art. 44 do
Decreto nº. 16.746/17 e o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/14.
7.8.2. O MUNICÍPIO analisará a prestação de contas final em até cento e
cinquenta dias, contados da data de recebimento do Relatório de Execução do
Objeto.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8. Cabe ao MUNICÍPIO exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de apoio técnico de terceiros,
delegação de competência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GERÊNCIA DE DEFESA DOS ANIMAIS

8.1. O MUNICÍPIO designará um gestor para realizar o acompanhamento e
fiscalização desta parceria, através de publicação no Diário Oficial do Município DOM.
8.2. O gestor emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e
o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para
homologação.
8.3. O MUNICÍPIO poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar o gestor
da parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto ou de
execução financeira, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento
e avaliação;
8.4. O MUNICÍPIO designará, em ato específico, os integrantes da comissão de
monitoramento e avaliação para analisar os relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação, que deverão ser por ela homologados.
8.5. Para a realização do monitoramento e avaliação dessa parceria, o MUNICÍPIO
designará, em ato próprio, os recursos humanos e tecnológicos e apoio técnico.
8.6. A execução 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 NONA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
9. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas
constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas
hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 16.746/17, vedada
sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste instrumento.
9.1. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação eletrônica do beneficiário
final. Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio da Transferência
Eletrônica Disponível – TED –, Documento de Ordem de Crédito – DOC –, débito
em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do beneficiário final.
9.2. 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 o término da parceria, desde que a
constituição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja
prevista no Plano de Trabalho, sendo a realização do pagamento limitada ao prazo
para apresentação da prestação de contas final.
9.2.1. O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da
organização da sociedade civil, poderá ser realizada ainda que após o término
da execução da parceria, desde que proporcional ao período de atuação do
profissional na execução das metas previstas no Plano de Trabalho.
9.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.
9.4. O MUNICÍPIO reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à O.S.C.,
notificando-a, até o saneamento das impropriedades ocorrentes quando:
a) houver evidências de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
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b) constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da O.S.C. em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de
Colaboração;
c) a O.S.C. deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos de controle interno ou externo;
9.5. A verificação das hipóteses de retenção de recursos financeiros previstas no
item 9.4 ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
a) a verificação de existência de denúncias aceitas;
b) a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da
documentação que comprove o pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação;
c) medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos
órgãos de controle externo e interno;
d) consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria.
9.6. Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto,
mesmo após a notificação da O.S.C. 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.
9.7. O MUNICÍPIO deverá informar à Controladoria Geral do Município e à
Procuradoria Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nas parcerias
celebradas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO
10.Obriga-se a O.S.C., em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar
identificação do MUNICÍPIO de Belo Horizonte, nos formulários, cartazes, folhetos,
anúncios e matérias na mídia, assim como produtos da parceria, tais como livros,
relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação
eleitoral vigente.
10.1. A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do MUNICÍPIO
deverão ser previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do
Município.
10.2. A O.S.C. deverá divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas
com o MUNICÍPIO.
10.3. Fica vedada a utilização de símbolos partidários em qualquer material de
divulgação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido quando:
11.1. ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela
estabelecidas;
11.2. pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a
torne formal ou materialmente inexequível;
11.3. for denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio
aviso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
11.4. quando a O.S.C. não sanar as impropriedades constantes do item 9.4;
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11.5. Nas hipóteses dos itens 11.1 e 11.4 dessa cláusula a rescisão poderá levar à:
11.5.1. suspensão temporária da participação em chamamento público,
suspensão temporária para requerer credenciamento prévio, suspensão
temporária do credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior a dois
anos;
11.5.2. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público,
declaração de inidoneidade para requerer credenciamento prévio, ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o MUNICÍPIO, que será concedida sempre
que a O.S.C. ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 11.5.1.
11.6. Na hipótese do item 11.3 dessa cláusula a rescisão deverá gerar apuração
dos possíveis prejuízos gerados ao MUNICÍPIO.
11.7. Havendo constatação de prejuízo para o MUNICÍPIO, a O.S.C. deverá
ressarci-lo sob pena de suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do
MUNICÍPIO, pelo prazo máximo de dois anos;
11.8. Passado o prazo de dois anos e perdurando os motivos determinantes da
punição, a O.S.C. será declarada inidônea para participar de chamamento público
ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, até que ocorre o saneamento.
11.9. Quando 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, sob pena de instauração de Tomada de Contas
Especial providenciada pelo órgão competente do MUNICÍPIO.
11.10. Ocorrendo sobra de recursos repassados ou oriundos de rendimentos
financeiros, tal valor deverá ser devolvido ao Fundo Municipal de Defesa Ambiental
no Banco Caixa Econômica Federal (104); Agência: 0093 (Santa Efigênia);
Operação: 006; Conta Corrente: 71.088-8; Favorecido: MBH FMDA; CNPJ/MF nº
18.715.383/0001-40. Tal operação deverá ser comprovada na última prestação de
contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS BENS PERMANENTES
12.Os materiais permanentes a serem adquiridos para a implementação da atividades
especificadas na cláusula segunda, deverão ser orçados e comprado pelo valor médio
de mercado, tendo como norteador os princípios da legalidade, moralidade e
economicidade, sob pena de nulidade das despesas.
12.1. Fica desde já formalizada a transferência da propriedade à administração
pública dos bens permanentes decorrentes desta parceria, podendo o MUNICÍPIO,
após a consecução completa do objeto, doá-los à O.S.C., na hipótese de melhor
atendimento ao interesse social.
12.2. Os materiais permanentes não doados à O.S.C. serão retirados pelo
MUNICÍPIO no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado da data de notificação
da Rescisão dessa parceria.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA
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13. A OSC parceira terá como contrapartida em bens e serviços a responsabilidade de
arcar com os custos de transporte dos animais, nos trajetos PMARG  Lar
Temporário; OSC parceira Clínica  Lar Temporário; Lar Temporário 
Residência/Local do Adotante, bem como responsabilizar-se com todas as despesas
necessárias à execução do projeto que não estejam contemplados na transferência de
recursos financeiros prevista no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes
desta parceria, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, mediante ocorrência prévia de tentativa de solução administrativa, com a
participação da Procuradoria Geral Município.
E, por estarem assim justos e pactuados firmam este instrumento, que será assinado
pelas partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo
extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Belo Horizonte, ______ de ___________________ de _________.

__________________________________________
Município
__________________________________________
Representante Legal da O.S.C.
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Anexo XII
MINUTA DO PLANO DE TRABALHO
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

01. DADOS CADASTRAIS
Organização da Sociedade Civil parceira:
Informar a razão social da organização
CNPJ

Data de abertura do CNPJ

Informar o número do CNPJ da Informar a data de abertura do CNPJ
organização
(Formato dd/mm/aaaa)
Registro
no
necessário)

Conselho

(Se

Vigência do Registro

Informar o número do registro no Informar a vigência do registro
Conselho, se aplicável.
(Formato dd/mm/aaaa)
Dados Bancários
(conta corrente
isenta de tarifa)

Banco: Caixa Econômica Federal
específica

e Agência: XXXX-X
Conta: XXXXX-X

Endereço
Informar o endereço em que a instituição está sediada.
Bairro

Cidade

CEP

Informar o Bairro

Informar a cidade

Informar o CEP

Telefone

E-mail

Informar um telefone fixo com DDD Informar o e-mail da instituição
Nome do representante legal
Informar o nome completo do representante legal da instituição.
Endereço Residencial do representante legal
Informar o endereço residencial do representante legal
(Rua, nº - bairro – cidade – UF)
CPF

R.G.

Telefone (s)

Informar o CPF do
representante legal

Informar o nº. do RG Informar o telefone do
do representante
representante legal, com
legal
DDD

Período de Mandato da Diretoria
De ____/_____/_____ a _____/______/_______.
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
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Nome do órgão com o qual a parceria será celebrada
Endereço
Endereço do órgão com o qual a parceria será celebrada
CNPJ

Telefone

18.715.383/0001-45
Representante Legal
Informar o nome completo e o cargo do titular da pasta
Matrícula

CPF

R.G.

Informar o Número de Informar o CPF do titular Informar o nº. do RG
matrícula (BM) do titular da pasta
do titular da pasta
2. OBJETIVO GERAL DA PARCERIA:
Demonstrar o que se deseja obter por meio da parceria celebrada. É
abrangente, expresso em verbos no infinitivo.
Exemplo: “Promover a democratização do acesso à cultura”.
3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE:
Descrever a realidade que será objeto da parceria, demonstrando como as
ações da parceria pretendem afetar essa realidade, contribuindo para sua
modificação.
(Refere-se ao campo “5” da Proposta – Descrição da Realidade)
4. OBJETO DA PARCERIA
Descrever o produto a ser entregue pela parceria pela OSC.
(Refere-se ao campo “6” da Proposta – Objeto da Proposta).

Exemplo: “Realização da Virada Cultural 2018 com início às 00h do dia 25
de agosto de 2018 e término ás 00h do dia 26 de agosto de 2018”.
5. DESCRIÇÃO DA PARCERIA:
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Descrever a proposta demonstrando a relação entre o objeto da parceria e
a política ou programa executado/fomentado.
(Refere-se ao campo “7” da Proposta – Descrição da Proposta)
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6. FORMA DE EXECUÇÃO1

Metas
Macro ações (resultados
parciais) a serem
realizadas. Devem ser
quantificáveis, verificáveis e
com prazo definido.

Ações
Operações concretas a
serem realizadas para o
atingimento da meta. Uma
mesma meta pode exigir a
realização de mais de uma
ação.

Documentos para
verificação
Indicadores
Unidade de medida do
alcance de uma meta. É a
forma de aferição do
cumprimento ou não da
meta. Deve ser passível de
verificação.

Exemplo: Realização do
espetáculo “Os três
Porquinhos”
Exemplo: Realização de
diferentes manifestações
artísticas nas nove
regionais da cidade

1

Exemplo: Realizar uma
apresentação teatral em
cada uma das regionais

Documentos que contém os
elementos para verificação
dos indicadores. É o
instrumental no qual o
indicador pode ser
analisado. Ex. fotografias,
Lista de presença, planilha,
banco de dados,
certificados etc.

Prazo em que a meta
deverá ser atingida.

Exemplo: Fotografias
Exemplo: Contrato da
Companhia de teatro
Exemplo: Ingressos

Exemplo: Volume de
público do espetáculo

Prazo de execução

Exemplo: Fotografias

Exemplo: 25 de agosto
de 2018

Exemplo: Pesquisa de
satisfação do público

A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc.
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7. PRAZO DE EXECUÇÃO
Estabelecer o prazo de execução das ações realizadas no âmbito da
parceria (menor ou coincidente com o prazo de vigência da parceria – que
também acoberta atos de preparação e de encerramento das ações
realizadas).
Sugere-se que o prazo de execução inicie com o recebimento da primeira
parcela do recurso, informado em meses.

8. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS
8.1 – Previsão de Receitas
Origem

Valor

Repasse

Valor repassado pelo Município

Contrapartida

Valor da mensuração dos bens e
serviços postos à disposição pela OSC.
Apenas se houver

Total

Valor somatório do repasse e
contrapartida
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8.2 – Previsão de Despesas

Natureza
de
Despesa2

2

Nome da Natureza da
Despesa
As naturezas estão pré-definidas
no SUCC

319011

Vencimentos e vantagens
fixas – pessoal civil

319013

Obrigações patronais

319094

Indenizações e restituições
trabalhistas

339030

Material de consumo

339031

Premiações culturais,
artísticas, científicas
desportivas e outras

339035

Serviços de consultoria

Item de despesa
Informar os itens específicos de despesa

Valor Médio
de Mercado3
Média obtida por
meio da
orçamentação

Origem do
Recurso4
Repasse ou
Contrapartida

Incluir apenas aquelas que serão efetivamente utilizadas na realização da parceria por guardar relação com o objeto.

3

Juntamente à proposta deverão ser apresentados documentos hábeis à comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado,
conforme §1º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017.
4

Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, mas auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na
prestação de contas.
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339036

Outros serviços de terceiros
– pessoa física

339037

Locação de mão de obra

339039

Outros serviços de terceiros
- pessoa jurídica

339047

Obrigações tributárias e
contributivas

339049

Auxílio- alimentação

339049

Auxílio transporte

449051

Obras e instalações

449052

Equipamentos e material
permanente

9. CONTRA PARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE
HOUVER):
Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem
aportados na execução da parceria, com a respectiva forma de
mensuração.
10. CRONOGRAMA
Município):
1ª Parcela
R$

R$

DESEMBOLSO

(a

ser

2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela
R$

7ª Parcela

DE

R$

R$

preenchido

5ª Parcela
R$

8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela
R$

R$

R$

R$

pelo

6ª
Parcela
R$
12ª
Parcela
R$

TOTAL:
11.

ASSINATURA DA OSC

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___
_______________________________________
Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil
12.

APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20__

____________________________________
Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM

