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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO  
 
 

PARTE I 
 
 
 
A) MEMORIAL DESCRITIVO – Adequações Físicas nas Áreas 
 
A convenente será responsável pela revitalização do local “Espaço Canino” 
existentes nos parques Villa-Lobos, Cândido Portinari e Juventude, que dará 
início a imediata execução dos serviços necessários à manutenção e 
implantação de infraestruturas necessárias nestas áreas, incluindo a limpeza, 
pintura dos elementos existentes, sendo a qualidade e o padrão dos 
equipamentos iguais aos existentes nas demais áreas dos Parques, a serem 
executados conforme cronograma e mapas anexos.   
 
B) CRONOGRAMA DAS OBRAS 
 
Área 01 - “Espaço canino” Parque Villa-Lobos: área total de 1.956,20 m².  
Área 02 - “Espaço canino” Parque Cândido Portinari: área total de 324 m². 
 
Primeiro Mês 
 
- Entregar os projetos de reformas do “Espaço canino” dos Parques Villa-Lobos 
e Cândido Portinari 
 
Segundo Mês 
  
- Entrega de materiais (Portal, Displays, Túneis, Ponto de Sombra, Totens, 
Apoios e Rampas); 
- Demarcação da área com alambrados (gradil em estrutura de ferros); 
- Pintura de pilares; 
- Manutenção de gramados; 
- Preparação de rede elétrica e hidráulica; 
- Manutenção de 3 (três) quiosques; 
- Manutenção de 4 (quatro) bebedouros; 
- Instalação de 2(dois) túneis de pneus ; 
- Instalação de 8 (oito) lixeiras; 
- Instalação de 4 (quatro) portas cacas; 
- Instalação de 4 (quatro) estruturas de sombra; 
- Instalação de 5 (cinco) estruturas de sombra.  
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Área 03 - “Espaço canino” Parque da Juventude: área total de 907,75 m² 
 
Terceiro Mês 
 
- Entregar os projetos de reformas do “Espaço canino” do Parque da Juventude 
 
 
Quarto Mês 
 
- Entrega de materiais (Portal, Displays, Túneis, Ponto de Sombra, Totens, 
Apoios e Rampas); 
- Demarcação da área com alambrados (gradil em estrutura de ferros); 
- Pintura de pilares; 
- Manutenção de gramados; 
- Preparação de rede elétrica e hidráulica; 
- Manutenção de 2 (dois) quiosques; 
- Instalação de 2 (dois) bebedouros; 
- Instalação de 2 (dois) túneis de pneus ; 
- Instalação de 4 (quatro) lixeiras; 
- Instalação de 2 (dois) portas cacas; 
- Instalação de 4 (quatro) estruturas de sombra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO  
  
 

PARTE II - A 
 
 
 
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO MENSAL E DAS ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS CANINOS 
 
A) MANUTENÇÃO DAS ÁREAS E EQUIPAMENTOS 
 
Durante a toda a vigência do Projeto, excluindo- se as atividades que são de 
responsabilidade dos Parques, como a coleta de lixo, resíduos e a poda da 
grama dentro das áreas; a convenente será responsável pela manutenção e 
preservação de todos os novos elementos instalados dentro destas áreas, como 
bebedouros, lixeiras, quiosques, cata cacas e outros que por ventura venham a 
serem instalados. 
 
 

PARTE II - B 
 
 
PROGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA NOS “ESPAÇO 
CANINO” 
 
 
B) PROJETO CIRCUITO DE AGILITY PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS A AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. 
 
Objeto a ser executado: promover, dentro destes espaços, ações com cães e 
para cães, que permitam melhores condições de lazer, atividade, saúde animal 
e convívio dos cães e seus proprietário, trazendo benefício social relevante para 
os usuários dos Parques, sempre em linha com o meio ambiente e as diretrizes 
da Coordenadoria de Parques Urbanos da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, as quais poderão ter a cooperação da convenente no seu 
desenvolvimento. 
 
Atividades a serem desenvolvidas e metas a serem atingidas: atividades 
socioambientais, totalmente gratuitas, voltadas a todos os usuários dos 
Parques e em especial aos proprietários de cães. As atividades abrangerão a 
promoção da realização de circuito de agility, palestras educacionais e de 
orientação quanto aos bons tratos e alimentação dos animais, contato com a 
tenda e de assessoria de profissionais competentes da área (médicos 



 

1.1.1  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
       GABINETE DO SECRETÁRIO 

GA 
 

 
 

4 

veterinários, adestradores e etc.). Serão desenvolvidas ao longo da duração 
deste convênio estas atividades definidas em consenso entre os partícipes que 
assinam o presente Termo, conforme os módulos de desenvolvimento de cada 
programa a ser executado, os quais tem como meta incentivar, sob 
acompanhamento e supervisão de profissional capacitado estas práticas 
supracitadas.  
 
 - Caminhada e corrida para cães: o evento conta com atividades físicas 
benéficas à saúde e acessível a diversas camadas sociais, através de corrida e 
“cãominhada” dentro do Parque Villa-Lobos, com tendas de profissionais com 
dicas de saúde e bem estar para os animais. O evento poderá contar com cerca 
de 250 participantes, com a periodicidade bimensal.  
 
- Adoção de Animais Domésticos: realizar durante a vigência do convênio ao 
menos 2 (dois) grandes eventos de adoção, com cerca de 50 animais 
domésticos, data a combinar, que contará com atividades de cunho social  e 
educativo, relacionadas ao tema. 
 
- Mutirão Saúde Pet: atividades bimensais com promoção social e proteção à 
saúde humana e animal, por meio de um processo interativo com comunidades 
que não possuem o acesso ao sistema de saúde animal. Este evento contará 
com tenda próximo ao espaço canino para a realização de orientações 
veterinárias, vermifugações, exames, limpeza de orelha e cortes de unha, 
doação de sangue gratuitamente, com objetivo de atendimento cerca de 250 
proprietários.    
 
Etapas e fases da execução do Projeto: as atividades serão realizadas a 
partir de três módulos de desenvolvimento: 
 
1- Planejamento 
 
Para a boa realização das atividades na área, serão estabelecidas as regras, 
abaixo, tendo com principal objetivo a preservação dos usuários, profissionais e 
colaboradores, bem como da manutenção e conservação do espaço público.  
 
Primeiro: as atividades, selecionadas pela Coordenadoria de Parques Urbanos 
e previamente aprovadas pelos Conselhos de Orientação dos Parques; serão 
abertas a todos os usuários dos Parques, devidamente inscritos de acordo com 
normas a serem estabelecidas em regulamento específico a cada atividade, 
acordada com os apoiadores, sendo que a eventual divulgação de sua 
realização terá uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  
 
Segundo: serão disponibilizadas vagas, de acordo com a capacidade de 
suporte das áreas “Espaço Canino”, estimada em 50 (cinquenta) usuários, a 
cada módulo, com duração de até 2 (duas) horas, cada um, que serão 
preenchidas pelas prévias inscrições, seguidas pelas inscrições no dia da 
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realização do evento, sendo isso definido conforme a programação acordada e 
aprovada pelo Conselho de Orientação do Parque. 
 
Terceiro: as atividades terão a duração de até 8 (oito) horas, sendo realizadas, 
preferencialmente, aos sábados e domingos. 
 
Quarto: todas as atividades serão gratuitas, sem qualquer ônus para os 
usuários/participantes. 
 
Quinto: todas as atividades terão acompanhamentos e assessorias de 
profissionais competentes da área (médico veterinário, adestrador, etc.), sendo 
de sua responsabilidade, a definição dos procedimentos e regras na execução 
das atividades a serem adotadas. 
 
Sexto: todas as atividades não poderão ser realizadas na ausência do 
profissional responsável, resguardando assim a saúde física dos usuários. 
 
Sétimo: todos deverão estar atentos quanto à integridade física, preservação 
dos equipamentos, respeito aos demais usuários e ao profissional responsável, 
bem como, pela manutenção da boa ordem do local de realização das 
atividades. 
 
Oitavo: eventuais dúvidas deverão ser sanadas junto ao profissional 
responsável pela atividade. 
 
2- Atividades 
 
Serão desenvolvidas as seguintes atividades de lazer, esportivas e 
socioambientais: 
 
- Palestras educativas e de orientação sobre alimentação saudável, bons tratos 
e convivência (bem estar animal). 
- Circuito de agility; 
- Adestramento 
- Caminhada e corrida para cães 
- Feira de Adoção 
- Mutirão de Saúde Pet  
    
3- Avaliação 
 
Ao final de cada evento serão emitidos relatórios nos quais deverá constar o 
número de participantes envolvidos, uma avaliação baseada em pesquisa 
amostral a ser realizada por meio de entrevista pessoal aos participantes, 
apontando a sua satisfação e as sugestões de melhorias, bem como sua opinião 
quanto a continuidades de sai realização. 


