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1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS - SEGOV 

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) atua na administração muni- 

cipal como órgão de assessoramento técnico, político e administrativo ao Prefeito e à Vice-Prefeita. 

É formada pelos setores: 

• Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (AAOC); 

• Coordenadoria-Geral de Atendimento ao Cidadão (CGAC); 

• Coordenadoria-Geral de Gestão do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC); 

• Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica (DPGE); 

• Junta de Serviço Militar.  

Também pelas subsecretarias: 

• Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU); 

• Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) 

• Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv); 

• Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu). 



 
 

 

 

 

 
 

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) foi instituída pela Lei n. 6.379, de 20 de dezembro 

2019, e regulamentada por meio do Decreto n. 14.284, de 7 de maio de 2020, com atualização estabele- 

cida pelo Decreto n. 14.448, de 8 de setembro de 2020, que definiu a estrutura básica. 

A Subea tem como finalidade planejar, coordenar, desenvolver, articular, implementar, gerenciar, 

controlar e executar as ações voltadas à efetivação das políticas municipais de proteção e bem-

estar dos animais, mediante interlocução e parcerias com órgãos do Poder Executivo Municipal – 

saúde, edu- cação, assistência social, trânsito, fiscalização, segurança – e dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judi- ciário, nas esferas municipal, estadual e federal, assim como com a sociedade civil, 

as organizações não governamentais e universidades, dentre outros. 

O direcionamento das equipes é pautado pelo Regimento Interno da Subsecretaria do Bem-Estar 

Animal, regulamentado pelo Decreto n. 14.298, de 12 de maio de 2020, atualizado por meio do Decreto 

n. 14.449, de 8 de setembro de 2020, que atribui as seguintes competências à Subea. 

I Formular políticas públicas municipais, assim como promover e coordenar ações para o bem-estar, 

proteção e defesa dos animais, visando assegurar meios de liberdade e melhor qualidade de vida. 

II Promover ações, orientar e incentivar a realização de encontros, seminários e outros eventos para 

estudos e disseminação de conhecimentos sobre a proteção e defesa de pequenos animais. 

III Desenvolver projetos de educação com a finalidade de informar e conscientizar a população sobre 

o seu papel, visando à melhoria da qualidade de vida e de saúde dos animais domésticos. 

IV Acompanhar ações dos órgãos e entidades da administração municipal, que têm por objeto o 

de- senvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais. 

V Propor atos normativos para aprimorar e garantir maior efetividade no respeito legítimo e legal 

dos animais, evitando a crueldade e resguardando as características que lhes são próprias. 

VI Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos, programas e ações, com órgãos e 

en- tidades municipais e estaduais, universidades, organizações governamentais e não 

governamen- tais, para implementação, em conjunto, de ações de defesa animal. 

VII Apoiar e assessorar o titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais na apli- 

cação e gestão dos recursos do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal (Fumbea). 

VIII Propor alterações na legislação vigente para aprimorar e garantir maior efetividade no respei- 

to legítimo e legal aos animais, evitando a crueldade e resguardando as características que 

lhes são próprias. 

IX Elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, manuais e boletins, nas 

res- pectivas áreas de conhecimento e atribuição, visando à garantia da qualidade dos serviços e 

para subsidiar as autoridades municipais no âmbito do bem-estar animal. 

X Aplicar sanções e penalidades de acordo com a legislação vigente, quando do descumprimen- 

to das ações e normas relacionadas à preservação da qualidade de vida e à proteção e defesa 

dos animais.

 

 



 
 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO OPERACIONAL 

 

Visando manter a transparência dos serviços realizados pela Subsecretaria do Bem-Estar 

Animal, desde a sua criação em 2019 até o término do primeiro semestre de 2021, 

descrevemos abaixo andamentos em relação ao desenvolvimento da atuação do órgão.  

Segue demonstrativo operacional: 

 A Subsecretaria do Bem-Estar Animal – SUBEA, foi criada em 23 de dezembro de 2019 por 

intermédio da Lei Municipal n° 6.379, de 20/12/2019 (Diogrande 5784), para atuar na garantia 

da execução de políticas públicas de qualidade de vida animal e coordenar e executar ações e 

serviços para a proteção e defesa dos animais, no âmbito territorial do Município de Campo 

Grande. 

 Em 08 de Junho de 2020, foi publicado o Decreto nº 14.282, de 07/05/2020, que dispôs sobre a 

competência e estrutura básica da SUBEA e o Decreto n° 14.298, de 12/05/2020, que aprovou o 

Regimento Interno da SUBEA indicando as competências das unidades organizacionais e das 

atividades operacionais. 

 Considerando então, que a estrutura mínima da SUBEA se iniciou após a referida organização 

administrativa, passaram-se então a serem realizadas as providências internas da administração, 

tais como formação de equipe, pesquisas técnicas, medidas orçamentárias, etc. 

 Conforme consta no Diogrande nº 6.067, em 21 de setembro de 2020 foi publicada a Lei nº 6.502, 

de 18/09/2020, a qual autorizou a abertura de crédito adicional especial, e em 21 de outubro de 

2020, publicada a Lei nº 6.513, de 20/10/2020, tratando da inclusão temática do Programa de 

Garantia do Direito Animal no Plano Plurianual 2018/2021.  

 Em 20 de outubro de 2020, conforme se destaca no Ofício nº 924/GB/SEGOV, direcionado a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) foi enviada a solicitação de 

vistoria e emissão de laudo de avaliação estrutural de imóvel para a instalação da UPAVET. 

Esclarecemos que, muito embora sejam operações diferentes, o Centro de Acolhimento 

Transitório e Adoção de Animais (CATA) está atrelado a atuação da UPAVET. Com isso, no 

planejamento das operações está prevista a otimização da estrutura física e recursos humanos 

para organizar recursos orçamentários. O referido imóvel não foi aprovado por ausência de 

condições imediatas de ocupação e por haver a necessidade de reparos e reformas que escapavam 

do limite orçamentário para aquele momento. 

 A instalação do UPAVET e do CATA se baseiam em uma estratégia que tem como objetivo maior 

resolver os problemas contemporâneos de saúde criados pelas convergências humana, animal e 

ambiental, uma vez que o bem-estar animal anda de mãos dadas com o bem-estar humano e a 

sustentabilidade. 

 Vale registrar que, ao se falar em prazos para a implementação do CATA e UPAVET, a 

administração pública está pautada no Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério 

Público Estadual, firmado com o representante da 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, 

que prevê o início das atividades a partir de agosto/2022 (IC nº 06.2016.00000328-1). 

 Cabe registrar, que foram realizadas visitas em prédios de propriedade do Município, entretanto 

constatou-se a inexistência de prédios apropriados sem que também demandassem suplementação 

orçamentária e adequações técnicas mínimas para o recebimento tanto da UPAVET como do CATA. 



 
 

 

 

Outros locais para locação também foram visitados, mas também não foram aprovados 

tecnicamente. 

 Em meio a todas as tratativas e providências acima relatadas, por óbvio que é de conhecimento 

geral, estávamos e ainda estamos sujeito ao fenômeno da Pandemia do Covid-19 que pública e 

notoriamente atrapalhou a dinâmica de trabalho de várias pessoas, físicas e jurídicas, 

particulares e públicas, tendo por inclusive acometido servidores e familiares da SUBEA. 

 Feita essa consideração, a estruturação da UPAVET e do CATA ganharam nova dinâmica ao ser 

incluída na Lei Orçamentária Municipal n° 6.536, de 07/01/2021, no programa 58 – Garantia do 

Direito Animal, da iniciativa 71 – Executar políticas públicas para o Bem-Estar Animal: 2. 

Implantar a Unidade de Pronto Atendimento Veterinário – UPAVET e 6. Implantar Centro de 

Triagem e Acolhimento Provisório de Cães e Gatos. 

 Em meio as pesquisas de campo, foi localizado imóvel para locação que poderia atender a 

demanda tanto da UPAVET como do CATA, conforme de destaca na solicitação enviada, por meio 

do Ofício nº 204/GB/SEGOV, de 02 de março de 2021. Até a presente data, a SISEP ainda não 

concluiu os trabalhos de avaliação. 

 Outra frente de trabalho de implementação e instalação da UPAVET e do CATA corre paralela 

como uma opção. Nessa opção foi localizado um terreno do próprio Município, mas que ainda está 

pendente de liberação, uma vez que a associação dos moradores do bairro que se pretende 

instalar a referida estrutura, também demonstrou interesse no local. 

 Considerando assim, que estamos ainda trabalhando as opções encontradas e que referidos 

projetos ultrapassam a previsão orçamentária atual, será realizada a elaboração do Plano 

Plurianual 2022/2025, atualizando os valores para a implantação e operacionalização da UPAVET 

e do CATA. 

 

Em relação as atividades e ações realizadas no primeiro semestre de 2021, realizamos diversos 

serviços, programas e projetos, para atender a população, especialmente as Organizações Não 

Governamentais e os Protetores Independentes, conforme apresentações operacionais a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 SERVIÇOS 

 

3.1 Unidade de Pronto Atendimento Veterinário e Centro de Acolhimento Transitório e 

Adoção de Animais 

 

Atualmente são realizadas ações que prestam serviços básicos de orientação médico-

veterinário, educação para o bem-estar animal, doações de ração e utensílios para animais, 

atendimento e apoio das demandas relacionadas ao segmento, articulação e interlocução com 

os agentes de proteção e defesa dos animais, dentre outros. 

Para consolidar e efetivar o desenvolvimento dos serviços, estamos trabalhando para 

concretizar os 02 principais instrumentos públicos de atendimento do segmento, com previsão 

estimada para serem inaugurados em agosto de 2022. 

 

UPAVET - Unidade de Pronto Atendimento Veterinário 

O UPAVET prestará serviços médico-veterinários de atendimento de urgência e emergência, 

especificamente para cães e gatos e viabilizará o atendimento dos animais gratuitamente, 

contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da cidade, gerando novos empregos, 

beneficiando a população e todas as entidades que visam a saúde e bem-estar dos animais. 

 

CATA - Centro de Acolhimento Transitório e Adoção de Animais 

O CATA será um local apropriado para acolher animais domésticos, especificamente cães e 

gatos, vítimas de crimes de maus-tratos, que serão acolhidos transitoriamente, visando sua 

reabilitação e adoção para lares definitivos, pautados pelos conceitos e pela lei de guarda 

responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.2  Programa de Manejo Ético de Controle Populacional de Animais - Castração  

Atualmente o serviço de castração vem sendo oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses, 

com meta mensal de 600 castrações de felinos e ganhou reforço com o Castra Móvel, 

expandindo a oferta para cães.  

 

Sendo referência e o único órgão a ofertar gratuitamente o serviço, o CCZ ainda não supri a 

demanda da capital e com isso, a SUBEA dentro da sua programação e planejamento elaborou 

a proposta de ampliação da oferta de vagas. 

Por meio de credenciamento de clinicas veterinárias particulares, viabilizará o programa de 

Manejo Ético de Controle Populacional para castração de cães e gatos. O processo esta em 

andamento e na fase de credenciamento dos parceiros, para que posteriomente a 

subsecretaria possa mediar, regular e realizar as castrações.  

3.3  Atendimento e Orientações 

Até meados de 2020, a população de Campo Grande, não contava com um órgão municipal 

que os atendesse nas demandas relacionadas à proteção, defesa, cuidados, saúde e bem-estar 

animal.  

Ao ser criada, a subsecretaria passou a ser o órgão gestor das políticas públicas de bem-estar 

animal, trazendo para a capital, perpectivas no âmbito da execução de serviços, atividades, 

ações, programas e projetos voltados aos tutores e animais. 

A subsecretaria iniciou planejamentos de atividades,  visando implantar e realizar o 

atendimento da população, até então carente da prestação dos serviços e com isso, vem 

realizando por meio de seus canais de atendimento, os atendimentos e orientações a 

população, direcionando atenção e estratégias por meio de parcerias, para se consolidar e 

operacionalizar serviços, até entao ineditos na capital. 

Dos atendimentos e orientações realizados, foram compilados dados que servirão de subsídio 

para que os serviços em fase de planejamento, possam ser realizados de maneira eficiente e 

focada nas demandas e necessidades a serem supridas no segmento de proteção e defesa 

animal. 



 
 

 

 

   

 PROGRAMAS E PROJETOS 

4.1 Subea Itinerante 

Lançado em 07/05/2021, o  Projeto SUBEA ITINERANTE é um serviço operacionalizado pela 

Subsecretaria do Bem-Estar Animal por meio da  Gerência de Promoção da Saúde Animal e 

Gerência de Urgência e Resgate Animal, que atende as organizações não governamentais e 

os protetores independentes, proporcionando atendimento básico médico-veterinário, 

educação para o bem-estar animal e orientações sobre acolhimento animal. 

 

 
 

O projeto foi idealizado para beneficiar o terceiro setor e com isso, os voluntários que 

atuam no segmento de proteção e defesa dos animais, que passaram a contar com o serviço 

itinerante, atendendo exclusivamente os animais abrigados e que foram vítimas de 

abandono e maus-tratos.  

 

O objetivo da equipe técnica é realizar atendimentos e orientações médico-veterinários 

gratuitamente, apoiando nos cuidados dos animais e desenvolvendo conjuntamente ações 

para promover a saúde e o bem-estar dos animais.  

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Desde o seu lançamento, o projeto vem contribuindo com a rotina dos beneficiados, que 

semanalmente fazem parte da programação de atendimentos, por meio de agenda 

realizada pelos técnicos, que se organizam para irem até os locais em que os animais estão 

sob os cuidados e amor dos tutores temporários. Confira os atendimentos realizados no 

primeiro bimestre do projeto. 

 

POPULAÇÃO ATENDIDA 

Protetores Independentes                                                             36 

ONGs                                                                                             01 

Total de atendidos                                                                        37 

 

ANIMAIS ATENDIDOS 

Gatos                                                                                          907 

Cães                                                                                           544 

Total de Animais                                                                     1.451 

 

ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Avaliação e orientações clínicas                                             1.450 

Vacinação de animais                                                                323 

Vermifugação                                                                            672 

 

4.2      Programa Banco de Ração e Utensílios para animais 

O Programa Banco de Ração e Utensílios Para Animais de Campo Grande foi aprovado por 

meio da Lei N° 6.462, de 03 de junho de 2020 e já contou com doações feitas 

por estabelecimentos comerciais e pessoas físicas, sensibilizados por meio das divulgações 

realizadas em nossas redes sociais e veículos de comunicação.  

                   

 Doações Recebidas Pelo Banco de Ração                                      Doações Repassadas para ONGs e Protetores Independentes 



 
 

 

 

As doações voluntárias já beneficiaram animais atendidos e tutelados por Organizações 

Não Governamentais, Protetores Independentes e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, conforme indicado pela lei.  

 

 
   Dados do primeiro semestre de 2021 até junho. 

4.3      Programa de Educação para o Bem-Estar Animal 

Para cumprir suas finalidades e desenvolver os objetivos de sua competência, a 

Subsecretaria do Bem-Estar Animal por meio da Gerência de Promoção da Saúde Animal,  

estruturou o Programa de Educação Ambiental para o Bem-Estar Animal, contemplando 

em sua estrutura Projeto Pedagógico de Cursos para capacitações e treinamentos e 

ainda, prevê projetos educativos com foco na promoção da saúde e bem-estar animal, 

viabilizados por meio de capacitações, treinamentos, ações e campanhas, que trazem 

conteúdo educativo e orientativo para a população em geral da capital. 

 

Tem como objetivo geral, promover a educação ambiental para o bem-estar animal, 

orientando a população campo-grandense e os agentes públicos, sobre os aspectos legais 

e técnicos, que visam a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos animais, especialmente 

os domésticos.  

 



 
 

 

 

 4.3.1      Edubea Pet  

O EDUBEA PETS  prevê ação educativa nas redes sociais, ofertanto uma programação 

segmentada em séries, com conteúdo educativo e orientativo, em que os temas serão 

abordados em episódios, com duração entre 1 e 5 minutos, com conteúdo abordado pela 

equipe técnica da subsecretaria ou por convidados voluntários que atuam na proteção, 

defesa e saúde animal. 

 
 

4.3.2      Esta Comunidade é o Bicho 

Pensando na sensibilização e conscientização precoce de crianças e adolescentes, sobre as 

questões relacionadas ao bem-estar animal e situação de maus-tratos contra os animais, a 

subsecretaria do Bem-Estar Animal criou o programa “Esta Comunidade é o Bicho”. 

                 

Aliando cultura, educação e lazer, o programa acontece nas comunidades mais 

vulneráveis e os eventos são organizados para que as crianças tenham uma programação ao 

ar livre, que prevê a exibição de vídeo educativo da série EDUBEA PET, que abordam temas 

relacionados aos cuidados com seus pets e ainda, curtem uma sessão de cinema, com filme 

relacionado ao bem-estar animal. 



 
 

 

 

A ideia é que as crianças aprendam enquanto curtem um filme e comem uma pipoca.  Antes 

do filme, nossa equipe realiza uma introdução sobre o bem-estar animal e convidam a 

criançada para assistirem o vídeo educativo e aproveitem o cinema itinerante. 

O objetivo é que a ação possa viabilizar os conhecimentos e ensinamentos básicos para os 

cuidados necessários com os animais, que eles não podem ser maltratados e nem 

abandonados, pois quando adotados, existe o compromisso de respeitar e amar os animais. 

4.4      Programa de Adoção Continuada -  Feira de Adoção da Subea 

A 1ª FEIRA DE ADOÇÃO realizada pela SUBEA no dia 29/05/21, foi uma ação pensada para 

atender a demanda indicada pelo segmento da proteção animal independente, do município 

de Campo Grande. 

             

O objetivo é realizar a mediação, entre os protetores que são tutores temporários de animais 

em situação de acolhimento e a população que tem o interesse em adotar cães ou gatos. 

Realizamos um evento de adoção dentro dos parâmetros já praticados por vários agentes do 

segmento de proteção animal, tais como pet shops, ONGs e protetores independentes, sem 

causar qualquer prejuízo ético ou negligência aos animais. 

O evento foi um sucesso e foram disponibilizados para adoção 75 animais que foram todos 

adotados, com castração garantida e ainda, foram vermifugados e receberam vacinação 

antirrábica, segundo recomendações do Ministério da Saúde e da Agricultura.                       

Os animais adotados agora contam com lares definitivos conforme Termos de Adoção 

Responsável e estão sendo monitorados pela equipe do SUBEA Itinerante. 

As próximas edições serão pautadas para apoiar o segmento de proteção e defesa dos animais 

que abrigam e acolhem os animais abandonados que precisam de lares definitivos e 

principalmente, atuará conjuntamente para engajar a população sobre a importância de 

adotar um animal, cuidar com amor e serem tutores responsáveis. 

 

 



 
 

 

 

 

4.5      Projeto Campanha do Agasalho 

A campanha do Agasalho Animal tem o objetivo de arrecadar artigos para proteger os animais  

e concientizar a população sobre os cuidados necessários para dar manutenção a saúde  dos 

animais quando as temperaturas caem. 

 

              
 

Os ítens arrecadados serão doados para os animais tutelados por famílias em situação de 

vulnerabilidade social e abrigados por Ongs e protetores independentes. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os relatórios de atividades e ações realizadas pela SUBEA estão disponíveis para consulta e 

download, e podem ser acompanhadas por meio do sítio eletrônico específico 

http://www.campogrande.ms.gov.br/subea/ . 

 

 

Campo Grande/MS, 05 de julho de 2021. 

 

 

SUBSECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL 

Ana Cristina Camargo de Castro 

Subsecretária 
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