
RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE VISTORIA Nº 144/2022-2
ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou levantamento da parceria
firmada entre Prefeitura de Balneário Camboriú, através do Fundo Municipal de Saúde
e Fundo Municipal do Meio Ambiente, e a entidade Viva Bicho  referente às parcerias
abaixo listadas:

 Termo de Colaboração FMS 003/2019 - 2ª T. AD. (07/2021 a 06/2022) -
Castração

 Termo de Colaboração FUNDEMA 002/2019 (2020 a 2022) - ração
 Termo  de  Colaboração  FUNDEMA  001/2019  (2020  a  2022)  -

administração abrigo
 Termo  de  Fomento  FUNDEMA  001/2021  (03/2021  a  02/2023)  -

Testagem  e  Imunização  de  doenças  infecto-contagiosas  para  os
animais acolhidos no abrigo e construção de um canil específico para
quarentena 

Conforme informações obtidas no site da prefeitura, abaixo apresentamos os
objetos, metas e atividades a serem desenvolvidas de cada plano de trabalho/parceria,
bem como despesas autorizadas:

Parceria: FMS - Castração - vigência 07/2021 a 06/2022:
Parceria: FUNDEMA - Ração - vigência 2020 a 2022:

Parceria: FUNDEMA - Administração Abrigo - vigência 2020 a 2022:

Parceria: FUNDEMA - Testagem e canil - vigência 03/2021 a 02/2023:

No dia 13/12/2022 realizamos contato com a entidade via e-mail solicitando
relatório  de  atividades  (contendo  estritamente  as  metas  estabelecidas  na  parceria
Meta  programada  x  meta  atingida),  referente  ao  período  de  janeiro  /2022  a
novembro/2022, bem como, número da demanda reprimida (caso haja) e dificuldades
encontradas para cumprimento das metas.

Recebemos relatório final no dia 25 de janeiro de 2023 conforme solicitado
em 13/12. Com base no relatório encaminhado pela entidade, a mesma apresentou o
seguinte quadro de alcance das metas:

Referente  a  parceria  FUNDEMA  002/2019  (2020  a  2022)  -  Alimentação/
Ração foi relatado que mesmo com o reajuste  de 20% nas parcelas, passando para
R$ 24.000,00 por mês até setembro de 2022, ainda não foi possível cobrir todos os
custos da alimentação dos animais, visto que o aumento das rações foi além dos 20%
repassado  na  parcela  e  que  a  ONG  precisou  buscar  alternativas,  ou  seja,  foi
necessário trocar a ração premium especial (Three Dogs e Cats) por uma outra marca  
premium  (Bolly) com menor custo, apesar de saber a necessidade da qualidade a
mais  dos  nutrientes  oferecida  pela  primeira.  A  partir  de  outubro  de  2022  a  ONG
passou a receber um aditivo de R$ 17.850,00, após uma renegociação de "equilíbrio
financeiro”  com a  FUNDEMA,  pois  além  do  aumento  do  custo  da  ração  houve  a
necessidade de adequar  a média de ração ingerida por animal,  de 100gr/dia para
150gr/dia. Sendo então a partir  de outubro de 2022, o custeio da alimentação dos
animais abrigados e em trânsito é de  95% pelo valor  repassado pela Prefeitura e
algumas alimentações específicas são compradas com recursos próprios ou doações.

Quanto às metas do Plano de Trabalho 2022 com o aditivo de R$17.850,00
”fornecer  alimentação  premium para  600 animais  abrigados”,  percebe-se conforme
tabela  01:  Consumo  de  ração  mês,  está  sendo  cumprida,  pois  a  quantidade  de



animais alimentados é superior ao previsto no plano, assim como, a ração PREMIUM,
pois a Bolly é uma ração premium.











Parceria  FUNDEMA  001/2019  (2020  a  2022)  -  Administração
Abrigo/Manutenção: referente contratação de colaboradores, manutenção do espaço
físico e equipamentos para acolhimentos com repasse mensal de R$30.000,00 com
aditivo a partir de fevereiro de 2022 para R$ 36.000,00, conforme especificado em
tabela  (anexo),  foi  devidamente  utilizado  no objeto  do Termo.  Sendo que o  maior
percentual de uso foi para o pagamento dos funcionários, nem sempre foi o suficiente
para pagar os encargos trabalhistas e 13º salários, tão pouco para as despesas fixas
(Água,  luz,  telefone,  taxa  de  lixo),  algumas  parcelas  sendo  necessário  o  uso  de
recursos próprios (doações recebidas). No que se refere a compra de microchips, foi
adquirido  902 unidades, desta forma possibilitou  microchipar a maioria dos animais,
ficando  sem  receber  o  microchip  496  animais  que  estão  no  pátio.  Quanto  a
manutenção do espaço físico, foram usados R $4.371,01 para compra de materiais de
construção, não sendo possível adquirir, substituir ou consertar nenhum equipamento,  
conforme relatos e tabelas recebidas e anexados abaixo. 













Quanto  ao  Termo de Fomento  FUNDEMA 001/2021  (03/2021  a  02/2023)  -
Testagem e Imunização de doenças infecto-contagiosas para os animais acolhidos no
abrigo  e  construção  de  um  canil  específico  para  quarentena:  conforme  relato  no
documento, anexo, a parcela recebida para tal, não supre a necessidade da demanda
dos animais que entram no abrigo mesmo com as doações recebidas de terceiros não
atinge 100%. Já o canil foi construído em 2021.













 
Desta  forma,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  entidade/ONG,

conclui-se preliminarmente que a mesma realizou suas atividades para alcance das
metas e objetivos percebe-se que a mesma apresenta os elementos necessários para
a execução da parceria.

Balneário Camboriú, 31 de janeiro  de 2022.

__________________________
Lucimar de F. Pereira

Secretária 
Matrícula 35.087

____________________________
Iara de Fatima Carvalho Escobar

Membro
Matr. 15.288


