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OFÍCIO Nº: 066/2019 

 

Lavras, 13 de maio de 2019.   

 

Ao  

Ilustríssimo Senhor 

Antônio Reginaldo da Costa Ribeiro 

Gestor de Parcerias - Secretaria de Saúde PML 

 

Assunto: prestação de contas (faz) 

 

          Prezado Gestor,  

Encaminho para apreciação a Prestação de Contas Anual, nos termos da Lei 

Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto Municipal n° 14.415, de 04 de maio 

de 2017, dos recursos repassados pelo Município de Lavras-MG, por meio do Termo de 

Colaboração nº 011/2018, composta dos seguintes documentos:  

 

ANEXO II – Relatório de Execução do Objeto (art. 61, I, do Decreto Municipal n° 

14.415/2017);  

ANEXO III – Relatório de Execução Físico-financeira (art. 61, II, do Decreto Municipal n° 

14.415/2017); 

ANEXO IV – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa (art. 61, III, VIII, do 

Decreto Municipal n° 14.415/2017); 

ANEXO V – Relação de Pagamentos Efetuados (art. 61, incisos IV e V do Decreto Municipal 

n° 14.415/2017); 

ANEXO VII – Conciliação Bancária (art. 61, incisos VIII e IX); 

ANEXO VIII – Relatório fotográfico das atividades. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Agulúcia Martins Amarante 

Presidente da SLPA 
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

1. OSC: SOCIEDADE LAVRENSE DE 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

2. CNPJ Nº 19.091.834/0001-88 

 

3. UF: MG 

 

4. Parcela (s) nº (s): 01 a 10 

5. Valor Transferido: R$ 

204.000,00 

6. Valor da Contrapartida 

(se houver):    *** 

7. Período de execução: 

01/03/2018 a 30/04/2019 

 

8. Nº do Termo de Colaboração: 

011/2018 

9. Vigência: 01/03/2018 a 30/04/2019 

10. Objeto Realizado: O presente projeto destina-se a alimentar os cães, alojados no Parque 

Francisco de Assis e oriundos das ruas, no município de Lavras, até o limite de 400 

(quatrocentos animais) e, concomitantemente, aos 400 cães de rua que serão castrados no 

decorrer do ano. Tais cuidados serão realizados no espaço cedido pela Prefeitura Municipal de 

Lavras, localizado nesta cidade. 

 

11. RELATÓRIO SUBSTANCIADO 

11.1 – Ações Programadas: fornecer aos 400 cães residentes no PFA, ração de qualidade 

durante todos os meses, uma vez ao dia, e, concomitantemente, aos 400 cães de rua que serão 

castrados no decorrer do ano; 

 

11.2 – Ações Executadas: 

*Fornecer alimentação de qualidade para os 400 cães residentes e para os 400 cães oriundos 

das ruas, que serão castrados até abril de 2019: 

 

META MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 

ALIMENTAÇÃO 467 467 460 445 
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META JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 

ALIMENTAÇÃO 

 

456* 450* 464 438 439 409 

   

META JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABRIL/19 

ALIMENTAÇÃO 411* 411* 415 410 

 

*Nota explicativa: a presente prestação de contas excedeu os dez meses planejados no Plano 

de Trabalho, em razão dos atrasos nas análises das prestações de contas dos do 1º e 2º 

quadrimestres, sendo que nos meses julho e agosto/2018 e janeiro e fevereiro/2019 não 

foram repassados recursos para a entidade. Porém, por zelar pela transparência em suas 

ações, a OSC vem demonstrar suas atividades naqueles períodos onde não houve repasses. 

- Seguem abaixo as demais atividades desenvolvidas pela SLPA no decorrer da parceria: 

* vacinação: possibilitar a vacinação de 400 cães que residem no Parque bem como para os 

400 cães oriundos das ruas: 

 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 

CÃES 

VACINADOS 

(raiva e V8) 

100 430 57 52 

CÃES 

VERMIFUGADOS 

100 430 58 30 

 

 JUL/18 AGO/1

8 

SET/18 OUT/18 NOV/1

8 

DEZ/18 

CÃES VACINADOS 

(raiva e V8) 

414 100 420 72 39 6 

CÃES 

VERMIFUGADOS 

56 50 44 38 39 6 

 

 

 

 

 

 

 

* Manter em perfeitas condições de higiene as 64 baias, a Casa de Cura e demais 

dependências do Parque, demandando, para isso, a manutenção de 05 (cinco) funcionários: 

 

 JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 TOTAL 

CÃES VACINADOS 

(raiva e V8) 

6 4 96 42 1.938 

CÃES VERMIFUGADOS 6 4 48 21 930 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/


 

 
 

Sociedade Lavrense de Proteção Aos Animais – Parque Francisco de Assis 
www.parquefranciscodeassis.com.br – Rodovia BR 265, Km 341 – Lavras/MG 

 

 

 

 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 

LIMPEZA E 

DEMAIS 

CUIDADOS 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

 

 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 

LIMPEZA E 

DEMAIS 

CUIDADOS 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de 

Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de 

Cura 

-

Arredores 

-64 baias 

-Casa de 

Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de 

Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

 

 JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 

LIMPEZA E 

DEMAIS 

CUIDADOS 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

-64 baias 

-Casa de Cura 

-Arredores 

 

 

*Proporcionar cuidados de saúde aos 400 cães residentes no Parque e aos 400 cães oriundos 

das ruas (castração), tendo à disposição medicamentos e possibilidades de atendimentos 

veterinários (cirurgia, curativos e etc.): 

 

 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 

CUIDADOS DE SAÚDE 59 63 118 158 

 

 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 

CUIDADOS DE SAÚDE 85 66 51 51 36 71 

 

 JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19 

CUIDADOS DE SAÚDE 58 70 211 91 

 

 

MARÇO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Março/2018: 

 Tratamento quimioterápico – 30 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 22 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – não houve 

 Cães resgatados de atropelamentos – 4 cães 
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 Cães sendo tratados contra cinomose – 6 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 9 cães 

 Adoções – 20 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – não houve 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 51 cães e 5 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 06 cães 

 Otite: 08 cães 

 Sarna: 17 cães 

 Oftalmológicos: 03 cães 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 O Parque recebeu visita de cerca de dezessete pessoas oriundas da comunidade 

lavrense; 

 Visita da vereadora de Viçosa/MG., Brenda Santunioni e membros da Sociedade 

Viçosense de Proteção aos Animais (SOVIPA), no dia 18/03; 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 18 (dezoito) estudantes. 

ABRIL/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Abril/2018: 

 Tratamento quimioterápico – 12 sessões 
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 Tratamento de doença do carrapato – 18 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 1 cão 

 Cães resgatados de atropelamentos – 4 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 5 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 9 cães 

 Adoções – 10 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – não houve 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 33 cães e 05 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 8 cães 

 Otite:6 cães 

 Sarna: 18 cães 

 Oftalmológicos: 3 cães 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 Visita do chefe da clínica do Hospital Veterinário da UFLA, professor Antônio 

Carlos Cunha Lacreta Júnior, juntamente com as professoras Rosa Maria Cabral e 

Cristiane Maria Barcellos Magalhães  

Rocha, no dia 03/04, no intuito de possibilitar uma parceria entre a SLPA e a 

UFLA. 

 Assembleia Geral para a realização de eleição para o quadriênio 2018/2022, 

realizada no dia 20/04, no PFA. 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 18 (dezoito) estudantes. 

 

MAIO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Maio/2018: 

 Tratamento quimioterápico – 08 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 28 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 2 cães 

 Cães resgatados de atropelamentos – 02 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 6 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 12 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 1 cão 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 54 cães e 05 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite:  20 cães 

 Otite:19 cães 

 Sarna: 25 cães 

 Oftalmológicos: 04 cães 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 Visita da ONG de Carrancas/MG 

 O Parque recebeu a ajuda de 15 voluntários da comunidade local, os quais 

trabalharam na limpeza de baias, banhos, curativos, passeios e demais atividades; 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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4. Cursos e Projetos 

- O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 19 (dezenove) estudantes. 

- Foi realizado no dia 13/05/2018 o curso de ultrassom de olhos, ministrado pelo 

Professor Lacreta, da UFLA, para quatorze veterinários e foram assistidos onze cães; 

- Curso técnico para aprendizagem de técnicas de castração, realizado em 24, 25 e 

26/05/2018, ministrado pela veterinária Amélia de Oliveira.  

 

JUNHO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Junho/2018: 

 Tratamento quimioterápico – 18 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 21 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 00 cão 

 Cães resgatados de atropelamentos – 02 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 08 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 9 cães 

 Adoções – 15 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 0 cão 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 32 cães e sete cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 02 cães 

 Otite: 08 cães 

 Sarna: 23 cães 

 Oftalmológicos: 04 cães 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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2. Visitas e reuniões realizadas: 

 Visita de dois veterinários da Prefeitura Municipal de Perdões e uma voluntária no 

dia 30/06/2018; 

 Visita de 25 (vinte e cinco) crianças e três professoras da Escola Municipal Dra. 

Dâmina, no dia 29/06/2018; 

 O Parque recebeu a ajuda de 22 voluntários da comunidade local, os quais 

trabalharam na limpeza de baias, banhos, curativos, passeios e demais atividades; 

 O grupo de estudantes do curso de Engenharia Agrícola da UFLA (ENAGRI) 

visitou o PFA no dia 10/06/2018 e entregou os materiais de limpeza e 

medicamentos doados na campanha por eles realizada; 

 O PFA foi um dos vencedores da campanha realizada, através do Instagram, pela 

Joge Lingerie, sendo agraciada com 60 pijamas e 60 mantas para atender os cães, 

em 19/06/2018; 

 Doação de materiais de limpeza pelos alunos da Fagammon; 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 17 (dezessete) estudantes. 

JULHO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Julho/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 21 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 15 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – não houve 

 Cães resgatados de atropelamentos – 4 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 12 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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 Adoções – 28 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 01 cão 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 28 cães e 04 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 04 cães 

 Otite: 08 cães 

 Sarna: 17 cães 

 Oftalmológicos: 04 cães 

 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 O Parque recebeu visita de representante da ONG de Caxias do Sul/RS 

 Visita dos alunos da Unilavras 

 

3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 8 (oito) estudantes. 

 

AGOSTO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Agosto/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 21 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 18 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 2 cães 

 Cães resgatados de atropelamentos – 4 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 6 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 19 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – não houve 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 50 cães e 07 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 5 cães 

 Otite: 6 cães 

 Sarna: 20 cães 

 Oftalmológicos: 3 cães 

 Animais encaminhados para ultrassonografia e RX (UFLA): 4 cães 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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2. Visitas e reuniões realizadas: 

 

 Prestação de Contas ao Conselho Municipal de Saúde no dia 07/08/2018, realizada na 

Câmara Municipal de Lavras;   

      Participação na Gincana Cultural e Esportiva na Escola Municipal Paulo Menicucci, no 

dia 11/08/2018, onde foram arrecadados materiais de limpeza para o PFA. 

 

3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 04 (quatro) estudantes. 

 

 

SETEMBRO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Setembro/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 48 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 18 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 01 cão 

 Cães resgatados de atropelamentos – 01 cão 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 04 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 12 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 0 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 42 cães e 04 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite:  05 cães 

 Otite: 12 cães 

 Sarna: 18 cães 

 Oftalmológicos: 02 cães 

 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 

O Parque recebeu a ajuda de 18 voluntários da comunidade local, os quais trabalharam 

na limpeza de baias, banhos, curativos, passeios e demais atividades; 

http://www.parquefranciscodeassis.com.br/
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3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

 

4. Cursos e Projetos 

 

- Lançamento do Projeto Veterinário Mirim, realizado na Praça Dr. Augusto Silva, no dia 

09/09/2018.  O Projeto Veterinário Mirim, em parceria com a Professora Josi Seixas, 

onde recebemos visitas de seis escolas municipal, contando com a participação de noventa 

crianças e dez professores. Este projeto é considerado um braço do Projeto Veterinário 

Aprendiz e tem como objetivo promover a educação e o respeito ao meio ambiente, 

enfocando os cães de rua, incentivando a adoção e a posse responsável e a importância do 

trabalho realizado pelo PFA; 

- Aula com o Professor Marcos Rodrigues de Matos, do DMV - UFLA, onde foi 

ministrada uma aula sobre fisioterapia em cães, utilizando equipamentos para estímulos 

neurológicos. Foram realizadas sessões em quatro cães. As alunas vêm realizando esta 

atividade em todos os cães paraplégicos e dois estão respondendo positivamente; 

 

 

OUTUBRO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Outubro/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 36 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 18 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 02 cães 

 Cães resgatados de atropelamentos – 03 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 04 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 08 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 01 cão 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 36 cães e 02 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 05 cães 

 Otite:14 cães 

 Sarna: 18 cães 

 Oftalmológicos: 02 cães 

 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

Visita dos alunos da Escola Municipal Paulo Menicucci, no dia 25/10/2018, onde 

foram doados materiais de limpeza; 

Visita do Laboratório Santa Cecília, no dia 26/10/2018, onde foram doados materiais 

de limpeza; 
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Visita do Grupo Escoteiro Acauã de Lavras, no dia 27/10/2018, onde foram doados 

materiais de limpeza; 

Visita da Professora Elaine Maria Seles Dorneles - DMV/UFLA, acompanhada de sua 

aluna de Mestrado, no dia 27/10/2018, onde foi alinhado um trabalho conjunto em 

saúde animal (leptospirose), com enfoque em saúde pública; 

 

3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 22 (vinte e dois) estudantes. 

 

5. Cursos e Projetos 

 

Projeto Veterinário Mirim, recebemos visitas de 08 escolas municipais, contando com a 

participação de 120 crianças e dez professores. Este projeto é considerado um braço do 

Projeto Veterinário Aprendiz e tem como objetivo promover a educação e o respeito ao 

meio ambiente, enfocando os cães de rua, incentivando a adoção e a posse responsável e a 

importância do trabalho realizado pelo PFA; 

Aula prática de castração, ministrada pelo Professor Lucas Januzzi Lara, do Centro 

Universitário Unilavras, onde participaram oito alunos e foram castradas três cadelas; 

 

NOVEMBRO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Novembro/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 40 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 15 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias –  0 

 Cães resgatados de atropelamentos – 02 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 05 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 08 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 01 cão 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 39 cães e 07 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 06 cães 

 Otite: 14 cães 

 Sarna: 15 cães 
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 Oftalmológicos: 02 cães 

 

 

 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 

Visita das Escolas Municipais Doutora Dâmina, Francisco Sales, Paulo Menicucci e 

Álvaro Botelho, no total de 104 alunos; 

 

3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

    Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados  com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

    Participam deste projeto 22 (vinte e dois) estudantes. 

 

Visita do Secretário de Meio Ambiente e sua equipe do município de São Bernardo do 

Campo/SP, no dia 06/11/2018, com o objetivo de conhecer o trabalho realizado no PFA e 

implementá-lo em seu município. 

 

5. Cursos e Projetos 

 

Projeto Veterinário Mirim, recebemos visitas de 04 escolas municipais, contando com a 

participação de 104 crianças e dez professores. Este projeto é considerado um braço do 

Projeto Veterinário Aprendiz e tem como objetivo promover a educação e o respeito ao 

meio ambiente, enfocando os cães de rua, incentivando a adoção e a posse responsável e a 

importância do trabalho realizado pelo PFA; 

 

DEZEMBRO/2018 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Dezembro/2018: 

 

 Tratamento quimioterápico – 40 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 20 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias –  01 cão 

 Cães resgatados de atropelamentos – 04 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 05 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 16 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 0 
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 Dermatite: 10 cães 

 Otite: 06 cães 

 Sarna: 20 cães 

 Oftalmológicos: 02 cães 

 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 

Visita das Escolas Municipais Doutora Dâmina e Francisco Sales, no total de 40 

alunos. 

Visita do Need - UFLA, onde foram entregar materiais de limpeza arrecadados para o 

PFA; 

Visitas dos Sr. Rafael e Sra. Elidiane, os quais doaram materiais de limpeza para o 

PFA; 

Visita da Professora Elaine Maria Celes Dorneles e sua aluna de pós-graduação para 

implementação de pesquisa a qual tem como tema a leptospirose, onde farão exames 

de sangue e urina em todos os cães residentes no PFA. 

 

3. Mutirões 

 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira; 

Mutirões de banho e plantios na horta realizados pelo grupo Pegadas na Floresta - 

UFLA, contando com 33 estudantes do curso de Engenharia Florestal. 

 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados  com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 22 (vinte e dois) estudantes. 

 

5. Cursos e Projetos 

 

-Projeto Veterinário Mirim, recebemos visitas de 02 escolas municipais, contando com a 

participação de 40 crianças e dois professores. Este projeto é considerado um braço do 

Projeto Veterinário Aprendiz e tem como objetivo promover a educação e o respeito ao 

meio ambiente, enfocando os cães de rua, incentivando a adoção e a posse responsável e a 

importância do trabalho realizado pelo PFA; 

   - Curso de Ultrassom realizado no dia 08/12/2018, ministrado pelo Professor Lacreta, da 

UFLA, para vinte e três veterinários e foram assistidos quatorze cães; 

 

JANEIRO/2019 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Janeiro/2019: 
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 Tratamento quimioterápico – 24 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 12 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 02 cães 

 Cães resgatados de atropelamentos – 06 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 01cão 

 Tratamento de cães paraplégicos – 13 cães 

 Adoções – 09 cães 

 Tratamento de cães com tumor de mama – 0 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 02 (dois) cães e ainda sem resultados 

no teste Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite: 08 cães 

 Otite: 09 cães 

 Sarna: 18 cães 

 Oftalmológicos: 01 cão 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

Não foram realizadas visitas no PFA. 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. 

Participam deste projeto 04 (quatro) estudantes. 

   5. Cursos e Projetos 
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- Foi realizado no dia 17/01/2019 o curso de ultrassom, ministrado pelo Professor 

Lacreta, da UFLA, contando com 23 (vinte e três) alunos, atendendo a 17 (dezessete) 

caẽs. 

FEVEREIRO/2019 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Fevereiro/2019: 

 Tratamento quimioterápico – 44 sessões 

 Limpeza de tártaro – 01 cão 

 Tratamento de doença do carrapato – 16 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 0 

 Cães resgatados de atropelamentos – 2 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 4 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 9 cães 

 Adoções – 03 cães 

 Tratamento de cães com tumor – 03 cães 

 Dermatite: 5 cães 

 Otite:10 cães 

 Sarna: 15 cães 

 Oftalmológicos: 1 cão 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

 Vivência Missionária contando com 35 missionários voluntários que realizaram 

tarefas diversas; 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 

da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Projeto “Veterinário Aprendiz” – UFLA 

O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 
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Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. Participam deste 

projeto 05 (cinco) estudantes. 

MARÇO/2019 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Março/2019: 

 Tratamento quimioterápico – 28 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 06 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 0 

 Cães resgatados de atropelamentos – 03 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 04 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 04 cães 

 Tratamento de cães com tumor – 06 cães 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 46 cães e 07 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite:  08 cães 

 Otite:12 cães 

 Sarna: 19 cães 

 Oftalmológicos: 01 cão 

 Transfusão de sangue: 02 cães 

2. Visitas e reuniões realizadas: 

Reunião com a Professora Elaine Maria Seles Dorneles (DMV/UFLA) para tratar do 

trabalho dos veterinários residentes da UFLA, no PFA; 

3. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 
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da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

4. Cursos e Projetos 

- O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. Participam deste 

projeto 06 (seis) estudantes. 

ABRIL/2019 

 

1. Demais atividades realizadas no mês de Abril/2019: 

 Tratamento quimioterápico – 12 sessões 

 Tratamento de doença do carrapato – 08 cães 

 Cães que se submeteram às cirurgias – 01 cão 

 Cães resgatados de atropelamentos – 04 cães 

 Cães sendo tratados contra cinomose – 03 cães 

 Tratamento de cães paraplégicos – 10 cães 

 Adoções – 10 cães 

 Tratamento de cães com tumor – 06 cães 

 Foram submetidos ao teste de Leishmaniose 21 cães e 03 cães positivos no teste 

Elisa (integração com Vigilância Ambiental) 

 Dermatite:  03 cães 

 Otite: 15 cães 

 Sarna: 13 cães 

 Oftalmológicos: 02 cães 

 Limpeza de tártaro: 02 cães 

2. Mutirões 

Todos os domingos foram realizados mutirões para cuidar dos animais e da ordenação 
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da área, contando com a presença de voluntários de Lavras e Carmo da Cachoeira. 

3. Cursos e Projetos 

- O Projeto Veterinário Aprendiz é uma iniciativa decorrente da parceria entre o 

Departamento de Medicina Veterinária da UFLA e do Parque Francisco de Assis.  

Durante todo o mês, são realizadas atividades de saúde e cuidados com os animais, 

onde os estudantes daquela instituição aprendem práticas veterinárias. Participam deste 

projeto 08 (oito) estudantes; 

- Projeto “Residentes no PFA” – este projeto decorre de um convênio firmado entre 

UFLA, PFA e Vigilância Ambiental (PML), no qual dezenove veterinários residentes 

estão atendendo no Parque. São realizadas atividades como: limpeza de tártaro, 

cuidados de saúde, cirurgias, entre outros procedimentos. 

 

11.3 – Alcance dos objetivos: o trabalho realizado no PFA cumpre perfeitamente os objetivos 

propostos:  

* alimentação dos cães residentes no Parque e dos cães de rua que são castrados pela entidade; 

* todos os cães que adentram os portões do PFA recebem cuidados de saúde, preservando a 

população de doenças, sendo, portanto, um trabalho de controle de zoonoses; 

* o trabalho de saneamento dos dejetos dos cães impede que o meio ambiente seja poluído. 

Este trabalho é acompanhado pelos professores do curso de Engenharia Ambiental da UFLA. 

11.4 – Atividades ainda em fase de realização: todas as atividades encontram-se em fase de 

realização e as demandas elencadas no presente projeto perdurarão no tempo. 

11.5 – Dificuldades encontradas: entre as inúmeras dificuldades encontradas, a de maior 

relevância consiste na manutenção das atividades da entidade com valor do recurso repassado. 

Ressaltamos que no período de quatro meses a Entidade não recebeu os repasses programados, 

tendo que desembolsar seus recursos próprios para aquisição de ração, causando um 

descompasso em suas programções. Conforme se denota, o valor destinado à entidade supre 

apenas a manutenção da alimentação dos cães. Todos os demais gastos, tais como materiais de 

limpeza, medicamentos, material cirúrgico, vacinas, vermífugos, cirurgias e etc, são supridos 

com recursos próprios, oriundos de doações da sociedade civil e atividades de captação de 

recursos promovidas pela SLPA.  

 

SOCIEDADE LAVRENSE DE 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

GESTOR DO TERMO DE 

FOMENTO/COLABORAÇÃO (Secretaria 

Municipal) 
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Agulúcia Martins Amarante 

Assinatura: 

Data: 13/05/2019 

Antônio Reginaldo da Costa Ribeiro 

Assinatura: 

 

Data:                          Matrícula: 

 

 

ANEXO III 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA 

 

Proponente - Organização Parceira: SOCIEDADE 

LAVRENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

Termo de Colaboração: 
011/2018 
 
 

 
Período de Execução: 01/03/2018 a 30/04/2019 
 

 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

Descrição Valor Total 

Programado 

Valor 

Recebido no 

período 

Valor 

Recebido 

até o período 

Recursos recebidos da concedente 204.000,00 204.000,00 204.000,00 

Recursos próprios – contrapartida **** **** **** 

TOTAL   204.000,00 

 

 

EXECUÇÃO FÍSICA 

*META 01: fornecer alimentação de qualidade para os 400 cães residentes e para os 

400 cães oriundos das ruas, que foram castrados até 30/04/2019: 

 

 

META MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 

ALIMENTAÇÃO 467 467 460 445 

 

 

META JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18 

ALIMENTAÇÃO 

 

456 450 464 438 439 409 

   

META JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABRIL/19 

ALIMENTAÇÃO 411 411 415 410 
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* Atenção: Nos meses de julho/2018, agosto/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019 não houve 

repasse de valores 

Data 13/05/2019 

 

Agulúcia Martins Amarante 

Presidente da SLPA 

Assinatura e nome do contador da OSC  

 

 

 

ANEXO IV 

 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 

 

Proponente -  SOCIEDADE LAVRENSE DE 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

Termo de Colaboração: 011/2018 
 
 

 

Receitas 

Entradas / Histórico Valor (R$) 

1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de 

Colaboração/Fomento em 01/03/2018 

0,00 

2 Repasse da concedente referente a Parcelas 01 a 10 no valor de 204.000,00 

3 Depósito da contrapartida em.../.../... (não há previsão) 0,00 

4 Rendimentos de aplicação financeira 2,40 

5 Devolução pelo proponente de rendimentos (aplicações financeiras) 2,40 

6 Total dos recursos  204.002,40 

Despesas 

Saídas / Histórico Valor (R$) 

1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos 204.000,00 

2 Despesas indevidas (se houver) 0,00 

3 Total dos pagamentos 204.000,00 

Saldo 

Histórico Valor (R$) 

1 Saldo (receitas – despesas) 0,00 

4 Saldo bancário da conta em 08/05/2019  0,00 

Data 13/05/2019 

 

Agulúcia Martins Amarante 

Presidente da SLPA 

Assinatura e nome do contador da OSC  
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ANEXO V 

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 

 

 

 

 
OBSERVAÇÃO: Juntar cópia desta documentação à prestação de contas 

 
Data 13/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente - SOCIEDADE LAVRENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS  

Termo de Colaboração 011/2018 
Termo de Colaboração: 011/2018  
 

Favorecido CPF/CNPJ 

Documento Fiscal Pagamento 

Espécie   

 

Número Data emissão 

Número da 

transferência 

eletrônica 

Data do pagamento Valor (R$) 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 3502 10/04/2018 160375 05/04/2018 

20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 3720 07/05/2018 151368 04/05/2018 

20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 4128 21/06/2018 137058 21/06/2018 

20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 4191 28/06/2018 131794 28/06/2018 

20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 4844 13/09/2018 179065 13/09/2018 20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 5122 19/10/2018 141725 19/10/2018 20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 5426 27/11/2018 135658 27/11/2018 20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 5645 19/12/2018 191210 19/12/2018 20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 6199 15/03/2019 157883 15/03/2019 

20.400,00 

NUTRIN PETFOOD 

EIRELI - ME 
26.507.155/0001-02 Nota Fiscal 6263 16/04/2019 114254 17/04/2019 

20.400,00 
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ANEXO VII 

 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

 

Proponente - SOCIEDADE LAVRENSE DE PROTEÇÃO 

AOS ANIMAIS 

Termo de Colaboração: 
011/2018 
 

 

 

 

 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

 

Nome do Banco: 

CEF 

Nº Banco: 

 

 

Nº da Agência:  

0129 

Nº da Conta: 

906.078-9 op. 

003 

Valor 

R$ 204.000,00 

Saldo conforme extrato bancário em 01/03/2018 0,00 

Crédito 204.000,00 

Aplicações financeiras (rendimentos) *vide devolução 2,40 

Débitos: 204.000,00 

Valores pendentes (não compensados, se houver) 0,00 

                                                                

TOTAL 

0,00 

 

RELAÇÃO DE VALORES PENDENTES (se houver) 

Documento Data Emissão Favorecidos Valor (R$) 

- 

 

- - - 

TOTAL 0,00 

SALDO FINAL  -  0,00 

 

Data 13/05/2019 

 

 

Agulúcia Martins Amarante 

Presidente da SLPA 

Assinatura e nome do contador da OSC 
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ANEXO VIII 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

OSC: SOCIEDADE LAVRENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 

Termo de Colaboração nº: 011/2018 

 

Período de execução: 01/03/2018 a 30/04/2019 
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Data: 13/05/2019 

Agulúcia Martins Amarante 

Presidente da SLPA 
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