ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

PARECER SOBRE PROPOSTAS DE REPASSE FINANCEIRO Nº 004/2019
Data: 18/03/2019
Assunto: Liberação de repasse financeiro para o atividades de proteção animal
Solicitante: OSC Associação de Proteção Animal Caçapavana
Órgão: Secretaria de Município da Saúde
Setor: Setor das Parcerias da Secultur da Lei 13.019/2014
1. Da Proposta da Entidade:
A Associação de Proteção Animal Caçapavana, CNPJ n° 09.304.952/0001-73,
apresentou em 18 de janeiro de 2019, sob protocolo GAPRE nº 69/2019, a proposta de
repasse financeiro visando o apoio as atividades de controle populacional de animais
através da castração.
A organização utilizou a Proposta de manifestação de Interesse Social conforme
Decreto Municipal 3807/2017, expondo a identificação do objeto, diagnóstico e
interesse público envolvido com a atividade de castração de cães e gatos. A proposta
apresenta o valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não descreve tipo de
despesas e/ou custeio.
2. Do Objeto Proposto:
A Associação de Proteção Animal Caçapavana, prevê atividade pelo período de dez
meses – de março a dezembro/2019 - para o controle populacional de animais (cães e
gatos), sejam da área urbana ou rural, domiciliados através de adoção, vítimas de maus
tratos e/ou abandono, entre outras situações.
2.1 Atividade em parceria com o Município: Em 2018 foi realizada através de repasse
financeiro pela Lei 13.019/2014, pelo processo administrativo de Chamamento Público
nº 2734/2018 (Termo de Fomento 08/2018) o repasse total no valor de R$15 mil (quinze
mil reais). A prestação de contas da entidade, do termo citado, foi entregue em 30 de
janeiro de 2019 (Protocolo Setor Parcerais Secultur-nº57/2019), estando dentro do prazo
para avaliação e monitoramento a ser executada pelo gestor e a comissão de
monitoramento da Secretaria responsável pela dotação orçamentária deste repasse, a
Secretaria de Município da Saúde.
3. Da Programação Orçamentária:
A Secretaria de Município da Saúde, possui em crédito orçamentário relacionado a
“Proteção Animal” no Projeto Atividade nº 2.148. A Prefeitura recebeu até a presente
data, uma única proposta de solicitação de apoio a causa animal através de ações
parcerias com o CBEA (Centro de Bem Estar Animal).
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A indicação de valor a ser repassado através de Processo Administrativo de
Chamamento Público, obedecendo a todos os requisitos previstos em Lei 13019/2014,
deverá ser indicada por número de proposta ou por proposta única, e poderá ser alocada
na seguinte dotação em Recurso Livre:
Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 103040106 - Saúde
Projeto Atividade (PA): 2.148 – Proteção e Bem Estar Animal
Natureza de Despesa: 33.50.40 - Contribuições
Reduzido: 1351
Fonte de Recurso: 01 – Recurso Livre
Saldo Disponível: R$ 1,00
4. Da Viabilidade de repasse financeiro
Para viablizar qualquer repasse público é necessário abertura de processo de
Chamamento Público, tendo crédito orçamentário e recurso financeiro indicado pelo
Administrador Público. Também é necessário autorização de abertura de edital de
Chamamento Público, conforme preconiza a Lei Federal 13.019/2014 e Decreto
Municipal 3.807/2017, ficando a cargo do Senhor Prefeito a decisão de abertura ou não
do Processo Administrativo de Chamamento Público.
Conclusão
Considerando que este parecer do Setor das Parcerias é consultivo, segue para análise da
Secretaria de Saúde, para que posteriormente encaminhe para a decisão final do Sr.
Prefeito Municipal para autorizar ou não a abertura de edital de chamamento público
para captação de propostas na área de proteção animal para o Município.

Viviane Ilha
Agente Administrativo
Portaria 21.486/2018
Setor das Parcerias - Secultur
Data: 18/03/2019

