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OBS: Apresentação obrigatória na primeira página do case 

 
 
 
 
1. Informações cadastrais 
a) Identificação: instituição 
b) Nome: Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
c) Setor: Público 
e) Endereço: Praça Getúlio Vargas, 01- Centro - São Francisco do Sul (SC) - 89240-000 
f) Telefone geral: (47) 3444-6190 
g) Número de colaboradores: Todo o efetivo municipal 
h) Nome do responsável pela inscrição: Nadirinez Bolognini 
i) E-mail do responsável pela inscrição: nadirinez@saofranciscodosul.sc.gov.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (47) 3444-6190 
k) Nome do responsável pelo projeto: Nadirinez Bolognini 
l) E-mail do responsável pelo projeto: nadirinez@saofranciscodosul.sc.gov.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Secretária Municipal da Saúde 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
2. Informações financeiras 
d) Investimento total com o projeto - em R$: 100.000,00 
AUTORIZO a divulgação de informações financeiras no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Bem-Estar Animal 
b) Título: CEBEA-Centro Municipal de Bem-Estar Animal e Unidade Móvel de 
Controle de Zoonoses, Educação em Saúde e Bem-Estar Animal 
c) Data do início do projeto: Novembro de 2009 
d) Número de funcionários remunerados: 18 
e) Número de voluntários: 04 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: Em torno de 500 animais e várias 
comunidades do município 
g) Parceiros: WSPA-Sociedade Mundial de Proteção Animal, Promotoria de Justiça 
de São Francisco do Sul e Instituto Ambiental Ecosul 
h) Resumo do case: Construção e aparelhamento do CBEA-Centro Municipal de 
Bem- Estar Animal e da Unidade Móvel de Controle de Zoonoses. Diversas 
comunidades carentes e seus animais de estimação já foram beneficiados pelo 
programa. Campanhas sistemáticas de orientações e doação de animais. 
Elaboração e distribuição de cartilhas de Controle de Zoonoses e Bem-estar 
Animal. Programa de castração de animais da população carente. Programa 
educativo nas escolas de ensino fundamental sobre Formação de Valores para o 
Respeito a todas as formas de vida. Fiscalização e prevenção aos maus tratos de 
animais. Prevenção aos ataques de animais às pessoas. 
i) Descreva outras boas práticas adotadas: Programas de controle e prevenção à 
degradação ambiental no município. Programa de educação ambiental nas escolas 
municipais.  
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 



 

 

                                          
 

 
 
 

18º Prêmio Expressão de Ecologia 
 
                                          

 
Programa: 

 

“CEBEA-Centro Municipal de Bem-estar Animal” 
“Unidade móvel de Controle deZzoonoses, Educação em 

Saúde e Bem-Eestar Animal” 
                                                                 

Categoria:  
Bem-estar Animal-Poder Público 

  
Apoio e parceria: 

 

                   



 

 

 
• Instituição: 

 
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
Praça Getúlio Vargas, 01 
Centro – 89240-000 
São Francisco do Sul-SC 
 
Fone: 47-3471.2222 
E-mail:prefeitura@saofranciscodosul.sc.gov.br 
 

• Responsável pelo Case: 
 
Nadirinez Bolognini 
Secretária Municipal da Saúde 
E-mail: nadirinez@saofranciscodosul.sc.gov.br 
Fone: 47-3444.6190-3444.6452 
 
 

• Histórico: 
 
São Francisco do Sul, a 3ª cidade mais antiga do Brasil e município 
portuário situado no extremo norte de Santa Catarina, como todos os as 
regiões, sofre com problemas ocasionados pela irresponsabilidade dos 
cidadãos não só para com os animais domésticos, quanto para com os 
silvestres.  
Esta irresponsabilidade aliada até então à falta de intervenção oficial, de 
legislação específica e de políticas públicas eficientes nas áreas da saúde 
pública e bem-estar animal, vinham aumentando os riscos de zoonoses e a 
procriação indesejada de cães e gatos e o abandono destes nas ruas do 
município, bem como os acidentes com veículos de tração animal. 
 
No inicio de 2009, acordo entre a Promotoria de Justiça e a Secretaria 
Municipal da Saúde com assessoramento do Instituto Ambiental Ecosul e da 
WSPA-Sociedade Mundial de Proteção Animal resultou na criação de um 
grupo de trabalho objetivando estabelecer e implantar medidas imediatas 
para minimizar os problemas. 
  
Com a adesão de outras secretarias municipais, foi criado o “Fórum de 
Zoonoses e Bem Estar-animal”, colegiado deliberativo composto por 
representantes de diversos segmentos públicos, privados e não-
governamentais, para elaboração de uma política pública municipal que 
contemple a criação, aplicação e fiscalização da uma legislação de controle 



 

 

de zoonoses e bem-estar animal, ações de controle populacional, educação 
e responsabilização do cidadão para com respeito aos seus animais. 
  

• Inicio do programa: Novembro/2009 
 

• Objetivo Geral: 
 
Desenvolver programas públicos de controle de zoonoses, controle de 
natalidade de cães e gatos, educação em saúde, propriedade responsável 
de animais domésticos, prevenção à caça e aprisionamento de animais 
silvestres e minimizar agressões entre humanos e animais e vice-versa, no 
município de São Francisco do Sul.  
 

• Objetivos específicos 
 

• Minimizar os problemas ocasionados pela superpopulação de cães e 
gatos. 

• Prevenir maus-tratos, crueldades e abandono de animais. 
• Prevenir ataques de animais agressivos a pessoas e a outros animais. 
• Minimizar os problemas ocasionados pela utilização de veículos de 

tração animal. 
• Prevenir a incidência de zoonoses. 
• Prevenir a caça, aprisionamento, criação e comercialização ilegal de 

animais silvestres. 
• Capacitar agentes comunitários da saúde e outros servidores de 

áreas afins no trato com zoonoses e na manutenção, posse e 
manuseio de animais. 

• Capacitar veterinários em técnicas cirúrgicas modernas, eficazes e 
seguras de castração de cães e gatos. 

• Capacitar professores da rede municipal de ensino fundamental para 
desenvolver programa nas escolas de ensino fundamental sobre 
“Formação de valores para o Respeito a Todas as Formas de Vida”. 

• Distribuição de cartilha com orientações sobre Zoonoses e Bem-estar 
Animal nas escolas de ensino fundamental e aos munícipes em geral. 

• Criação do RGA-Registro Geral de Animais através da identificação 
por microchip. 

 
 
• Metodologia: 

 
• Cadastramento dos animais das famílias carentes pelos Agentes 

Comunitários da Saúde e voluntários da ONG parceira. 
• Atendimento veterinário básico, vacinação, identificação e registro e 

castração dos animais de rua e das famílias carentes. 
• Cadastramento dos animais de rua e das camadas carentes da 

população. 



 

 

• Atendimento veterinário básico e castração de animais de rua e das 
camadas carentes da população. 

• Criação de cadastro municipal e identificação e registro por microchip 
de cães, gatos e cavalos do município. 

• Implantação de programa educativo nas escolas de ensino 
fundamental sobre “Formação de valores para o Respeito a Todas as 
Formas de Vida”. 

 
• Funcionários envolvidos: 

 
• Secretária Municipal de Saúde.  
• 09 profissionais da Secretária Municipal de Saúde 
• 01 Assessor Jurídico.  
• 01 Engenheiro Civil.  
• 01 Assessor de Compras.,  
• 01 Chefe do Almoxarifado. 
• 02 Médicos Veterinários. 
• 02 Assistentes de Veterinários. 

 
 

• Resultados até setembro de 2010 
 

• Construção e aparelhamento do CBEA-Centro Municipal de Bem- 
Estar Animal. 

• Aquisição e aparelhamento da Unidade Móvel de Controle de 
Zoonoses, Educação em Saúde e Bem-estar Animal. 

• 252  acolhimentos temporários de animais para tratamento 
e castrações. 

• 221 castrações cães. 
• 221 doações de cães.  
• 31 animais atualmente albergados no canil. 
• 10 campanhas de doação e de propriedade responsável de animais 
• Elaboração e confecção de 5.000 cartilhas de Controle de Zoonoses e 

Bem-estar Animal. 
• Capacitação de 5 veterinários na técnica cirúrgica do gancho de 

Snook. 
• Capacitação de professores da rede pública de ensino fundamental no 

programa de Formação de Valores para o Respeito a todas as formas 
de vida. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

         
 
 
 

             
 

Centro de Bem-estar Animal 



 

 

     
                                   Centro de Bem-estar Animal 
 
 

    
                                      Centro de Bem-estar Animal 



 

 

     
                    Unidade Móvel de Controle de Zoonoses, Educação  
                                      em Saúde e Bem-estar Animal 

     
                    Unidade Móvel de Controle de Zoonoses, Educação  
                                      em Saúde e Bem-estar Animal 



 

 

    
                    Unidade Móvel de Controle de Zoonoses, Educação  
                                      em Saúde e Bem-estar Animal 
 

    
                                Veículo de transporte dos animais 



 

 

 
                                          Veículo de transporte dos animais 

                    
Canis de passagem do Centro de Bem-estar Animal 



 

 

 
 
 
 

 
Animais albergados 



 

 

 
 
         

  
            Reunião do Fórum Municipal de Zoonoses e Bem-estar Animal  



 

 

   
                                             
 

  
                                        Capacitação de veterinários 



 

 

         

 
 
 

   
                Capacitação de professores da rede de ensino municipal 



 

 

 
 
 
 
 
 

                    
 
          Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
          Praça Getúlio Vargas, 01 
          Centro – 89240-000 
          São Francisco do Sul-SC 
 
           Fone: 47-3471.2222 
           E-mail:prefeitura@saofranciscodosul.sc.gov.br 
 
 
 
 
 


