EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
PARA CADASTRO REFERENTE A LEI 7453 /2017

O Município de São Miguel do Oeste de São Miguel do Oeste/SC, no uso de
suas atribuições e com fundamento na Lei 7453 de 2017 do município de São
Miguel do Oeste/SC, vem TORNAR PÚBLICO o processo de cadastro de
Organizações não governamentais de proteção animal, bem como de protetores
individuais.
1 – OBJETIVO:
1.1 Selecionar nos termos do presente edital, ONGs e Protetores Individuais de
animais do município de São Miguel do Oeste/SC.
2 – INTERESSADOS:
2.1. ONG de proteção animal: entidade sem fins lucrativos que recolhe, dá abrigo
temporário e cuidados a animais em condições de abandono, de rua, maus tratos
ou feridos e promove a sua adoção;
2.2. Protetor individual de animais: toda pessoa física que se responsabiliza pela
saúde e bem-estar de 10 (dez) ou mais animais domésticos (cães e gatos), não
advindos de compra, mantidos em sua residência sem acesso à rua (indoor) e
que se comprometa perante o Poder Público a suprir suas necessidades básicas,
estado sanitário e guarda do referido animal, tanto em caráter temporário como
permanente;

3 – DA INSCRIÇÃO:
3.1. Período: 23 de Fevereiro de 2021 a 06 de Março de 2021.
3.2. Horário de atendimento: das 08h00min às 11h45min e das 13h30min às
17h30min.
3.3. Local: Prefeitura Municipal, Rua Marcílio Dias, Centro, Sala do Programa
Melhor Amigo, ou no site da Prefeitura via Central de Atendimento, Protocolo.

3.5. Documentação necessária:
ONG
Ata atualizada
CNPJ

Protetores Individuais
RG
CPF
Comprovante de Residência
Cadastro dos animais com foto
4 – DAS RESPONSABILIDADES:
4.1. Caberá ao Município de São Miguel do Oeste realizar a verificação das
documentações e por meio de visita in loco realizada por servidor
designado no caso dos protetores individuais, realizar vistoria e emitir
parecer sobre a quantidade e condições de acolhimento.

4.1.3. Aos que se enquadrarem caberá a prefeitura realizar a organização do
acesso aos serviços.

4.2- Caberá aos incritos:
4.2.. Apresentar a documentação correta em tempo hábil
4.2.2. Contribuir na vistoria do local
5 – DO RECEBIMENTO DOS SUBSÍDIOS PREVISTOS NESSE EDITAL:
5.1. Os serviços previstos no edital 07/2021 somente serão repassados após as
aprovações e organização interna, onde os inscritos poderão acessar aos
serviços após ter autorização de fornecimento em mãos
6 – DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
6.1. A seleção será realizada por servidor designado pelo chefe do poder
executivo;
6.1.1 Primeira Etapa – Preenchimento do Cadastro

6.1.2. Segunda Etapa – Avaliação Documental
6.1.3 Terceira Etapa – Vistoria Técnica no caso dos protetores, em até 15 dias
da Inscrição.
6.1.4. Quarta Etapa – organização interna das Autorizações de Fornecimento
6.1.5. Quinta Etapa - Divulgação da relação dos cadastros selecionados para o
ano vigente.
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