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RELATÓRIO DEMONSTRATIVO OPERACIONAL 2021 

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, relatamos abaixo os 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 a 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.  

 Nesse ínterim, 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 pela 
convergência humana, animal e ambiental, uma vez que o bem-estar animal anda 
de mãos dadas com o bem-estar humano e a sustentabilidade. 

 Para garantir um atendimento adequado, para saúde e bem-estar dos animais do 
município de Campo Grande, a UPAVET realizará atendimento de urgência e 
emergência e o CATA o acolhimento temporário e destinação posterior, para 
retorno ao lar, dependendo do caso, ou adoção. 
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 Vale registrar que, ao se falar em prazos para a implementação do CATA e 
UPAVET, a administração pública esta 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 inicio das atividades a partir 
de agosto/2022 (IC nº 06.2016.00000328-1). 

 Cabe registrar, que foram realizadas visitas em prédio 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 relatada, 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 estão pendentes de liberação, uma vez que a associação 
dos moradores do bairro que pretendem-se 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 meio a elaboração, aprovação e execução do UPAVET e 
CATA, estão sendo realizadas as seguintes ações:  

1. Implantação do Projeto SUBEA Itinerante - Serviço em operação com 
02 veterinários para realizar o atendimento médico veterinário básico, priorizando os 
protetores independentes e ONGs, beneficiando os animais acolhidos independentes, 
minimizando os custos das entidades que atuam no segmento da causa animal. 

2. Além disso, ações de médio prazo estão sendo planejadas e projetos 
para atender as demandas dos animais apreendidos, mas pendentes de 
regulamentação específica e aprovação orçamentária, tais como: 
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a) Chamamento Público de ONG, por meio da Lei 13.019/2014; 
b) Credenciamento de Clínicas para prestação de serviços 
médicos veterinários por meio de licitação para atender as demandas 
reguladas e recebidas pela SUBEA 

c) Credenciamento de Cuidadores Independentes para prestação 
de serviços específicos por meio de licitação. 

d) Convênio com as Universidades para prestação de serviços 
(dependendo da disponibilidade). 

 

Em relação as atividades e ações realizadas no primeiro 
semestre de 2021, realizamos diversos programas e projetos para atender a 
população, especialmente as Organizações Não Governamentais e os Protetores 
Independentes, como segue: 

 Programa Banco de Ração e Utensílios para animais 

 Feira de Adoção de Animais 

 Ações Educativas em Bem-Estar Animal 

 Projeto SUBEA ITINERANTE - (atendimentos e orientações com médicos 
veterinários. 

 Atendimentos de orientação a população 
 

Todas as atividades acima mencionadas e realizadas pela  
Subsecretaria do Bem-Estar Animal podem ser acompanhadas por meio do sítio 
eletrônico específico http://www.campogrande.ms.gov.br/subea/ no qual se encontra 
o relatório de atividade de 2020 e os relatórios parciais de 2021, para consulta e 
download. 

Estas são as considerações para o momento, colocando-nos a 
disposição para maiores esclarecimentos. 

 
Campo Grande/MS, 05 de julho de 2021. 
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