
Associação Protetora Amigos dos

Animais de Lençóis Paulista

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

•
Órgão 1 Entidade Proponente: Associação Protetora amigos dos CNPJ: 11.846.973/0001-62
Animais de Lençóis Paulista

Endereço: Rua Antonio Vieira nO 288 Jardim São João

Cidade:

Lençóis

Paulista

U.F: São Paulo C.E.P: 18.680- DDD Telefone: FAX:

390 (14)32643817

E-mail:

amigosdosanimais

lp@hotmail.com

Conta Corrente:

40059-9

Banco do

Brasil

Agência:

0573-8

Praça de Pagamento:

Lençóis Paulista

Nome do Responsável: Milena Montanholi Mileski

CU Órgão Expedidor: Cargo: presidente
32.885.888-2

Endereço: Rua Antonio Vieirta n° 288 Jd São João

Função: presidente

C.E.P 18.680-390

•
2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome: CNPJ ICPF: E.A:

Nome do Responsável: Função: CPF:

CU Órgão Expedidor: Cargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Título do Projeto:

Saúde Animal

Periodo de Execução

Início

Janeiro!2017

Término

Dezembro/2017

Identificação do Objeto:

•Atender e socorrer animais abandonados doentes ou atropelados, promovendo todo o tratamento,

inclusive a castração e posterior adoção, desde que haja um local adequado para abrigar o animal.

• Custear o tratamento de cães e gatos doentes resgatados pela Associação, como quimioterapia,

cirurgias.

• Realizar a castração de cachorras e gatas (Iemeas), abandonadas elou resgatadas pela Associação, e,

de acordo com os critérios estabelecidos abaixo em ordem prioritária:

- animais Iemeas resgatadas das ruas (abandono), que serão alocadas em lugar a ser determinado e

após cuidados serão destinadas à adoção e que estejam prenhes a menos de 10 dias;

- animais Iemeas resgatadas das ruas (abandono) , que serão alocadas em lugar a ser determinado e

após cuidados serão destinadas à adoção , que estejam alocadas em casas de cuidadoras e voluntários;

- animais Iemeas da população de baixa renda, considerando se a Iemea " cruzou" , isto é, pegou

cria recentemente, idade do animal, intervalos de manifestação do cio, número de animais do

munícipe, condições de acolhimento do animal, isto é, se no quintal há animais machos;

- população em geral, desde que tenhamos atendidos os demais acima.

Justificativa da Proposição:

1- Justificativa:

Muitos animais são abandonados nas ruas e os mesmos ficam doentes (sarna, cinomose, parvovirose,

rinotraqueite) ou são atropelados. Não existe um local para tratamento desses animais errantes e uma

das formas de evitar esse abandono, é a castração, cujo principal objetivo é evitar crias indesejáveis.

2 - Introdução:

O abandono de animais nas ruas tem sido cada vez mais frequente no cotidiano. Muitos desses

animais são espancados pelos seres humanos, sofrem atropelamentos ou ficam doentes. Esses animais

precisam receber tratamento e encontrar um lar. No entanto, para diminuir esse abandono, é necessário

evitar crias indesejáveis, que só é possível através de castração. Foi nesse sentido que surgiu o Projeto

Saúde Animal.

3 - Objetivos:

O projeto Saúde Animal visa dar atendimento a cães e gatos errantes, vitimas de atropelamentos ou

doenças e promover a castração de animais errantes elou da população de baixa renda. O principal

objetivo é minimizar animais abandonados e crias indesejáveis no municipio de Lençóis Paulista.

4- Periodo de Execução:

O projeto Saúde animal tem inicio do mês de Janeiro de 2017 e término em Dezembro do mesmo ano.

As atividades são diárias, uma vez que, o socorro a animais ocorre sempre que houver denúncia e a

castração é agendada de acordo com a disponibilidade das clínicas veterinárias. Não existe a definição

de carga horária, pois as voluntárias atuam de acordo com a necessidade do agendamento das
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castrações e socorro de animais doentes e atropelados.

5 - Publico Alvo:

O atendimento clínico será realizado para os animais errantes, e a castração será realizada em

cachorras e gatas abandonadas e resgatadas pela Associação Protetora dos Animais e eventualmente da

população de acordo com os critérios de prioridade estabelecido citado no item Identificação do

Objeto.

6 - Resultados esperados:

Com o projeto Saúde Animal, espera-se amenizar o sofrimento do animal errante atropelado ou doente

e promover adoção dos animais atendidos pelo projeto e, diminuir a quantidade de crias indesejáveis

castrando as cachorras e gatas abandonadas e da população em geraI.

I
4- CRONOGRAMADE EXECUÇAO (META, ETAPA OU FASE)

,

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Fase Unidade Quantidade Início Término

I l.l Consultas, % 31% Janeiro/2017 Dezembro/2017

hemograrnas,exames

bioquímicos, pontos,

quimioterapia,

cirurgias, sorologias,

soros de animais

errantes e resgatados

1.2 Castração % 69"10 Janeiro/20 17 Dezembro120l7

S-PLANO DE APLICAÇÃO (RS 34.000,00)

Natureza da Despesa

Código Especificação
Total Concedente Proponente

R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 0,00

3.3.90.00 Despesas

Correntes

TOTAL GERAL R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 0,00
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6 - CRONOGRAMADE DESEMBOLSO (RS 1,00)

CONCEDENTE

Meta 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

I
RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00

Meta 7 Mês gOMês 9" Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês

I RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00 RS 3.250,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

Meta 7 Mês gOMês 9° Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês

7- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Associação Protetora Amigos dos Animais de Lençóis Paulista,

declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para os efeitos e sob as

penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos

oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Lençóis Paulista, 10 de Janeiro de 2017.

�dt�i.4��-
Milena Montanholi Mileski
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8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data Concedente
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