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P2 Título do projeto ambiental participante:

Saúde Animal - USAV

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Bem-Estar Animal

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O Projeto Saúde Animal, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, através da sua 
Coordenação de Direitos Animais possibilita o controle populacional, promove bem estar animal, controle de zoonoses, a 
diminuição do abandono e incidência maus tratos. A atuação ocorre mediante a prestação de serviço público de atendimento 
clínico, esterilizações cirúrgicas e de procedimentos cirúrgicos não eletivos de baixa e média complexidade em cães e gatos. As 
solicitações para atendimento veterinário, cirurgias e esterilizações ocorrem através do telefone 156, observam critérios definidos 
de acesso e um calendário pré-estabelecido, divulgado na página eletrônica da Prefeitura e nas redes sociais. O atendimento 
realizado na Unidade de Saúde Animal Victória é destinado exclusivamente aos animais de Porto Alegre, em situação de rua, de 
protetores cadastrados, de proprietários assistidos por programas públicos de complementação de renda e animais comunitários.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da
Sustentabilidade

Nome fantasia: SMAMS

CNPJ: 92963560/0001-60

Setor de atuação: Meio Ambiente e Sustentabilidade/Animais

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 21/12/1976

Número de colaboradores: 502

Faturamento:(anual em R$) n.a.

Investimento ambiental:(anual em R$) n.a.

nº 67nº 67
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 16:00:20sexta-feira, 9 de março de 2018 16:00:20
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 16:17:18sexta-feira, 9 de março de 2018 16:17:18
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:16:5800:16:58
Endereço IP:Endereço IP:   201.7.135.15201.7.135.15
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P6 Informações de contato:

Endereço: Estrada Bérico José Bernardes, nº 3489

Bairro: Lomba do Pinheiro

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS

CEP: 94465-000

Telefone com DDD: 51 3289-8900

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Viviane Diogo

Cargo: Coordenadora Geral de Direitos Animais

E-mail: viviane.diogo@portoalegre.rs.gov.br

Telefone com DDD: 51 3289-8900

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Viviane Diogo

Cargo: Coordenadora Geral de Direitos Animais

E-mail: viviane.diogo@portoalegre.rs.gov.br

Telefone com DDD: 51 3289-8900

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Maurício Fernandes

Cargo: Secretário Municipal do Meio Ambiente e da
Sustentabilidade

E-mail: mauricio.fernandes@portoalegre.rs.gov.br

Telefone com DDD: 51 3289-7503 / 3289-7506

P10 Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) de Porto Alegre foi a primeira do país, criada em 1976. É o órgão executivo 
responsável pela proteção do sistema natural e pelo controle da qualidade ambiental no município. Historicamente, a Smam 
priorizou a ampliação e a gestão de áreas verdes urbanas. A partir da década de 90, estruturou-se para promover políticas de 
proteção ao ambiente natural e controlar as atividades impactantes. Em 2017, buscando otimizar recursos financeiros e de pessoal,
o município promoveu uma reforma administrativa, a partir da qual a Secretaria de Urbanismo e a Secretaria Especial de Direitos 
Animais, passaram a integrar o “guarda-chuva” da Smam, agregando o viés da sustentabilidade e alterando a denominação para 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). As mudanças estruturais não impactaram na entrega dos 
serviços à comunidade, mantendo os atendimentos e procedimentos que vinham sendo realizados. Diferentemente disso, a 
Smams viabilizou a abertura da Unidade de Saúde Animal Victória (USAV). Estrutura construída através de uma parceria com 
empresa privada, inaugurada em novembro de 2016, mas que não havia iniciado suas atividades, pela necessidade de conclusão 
do processo de obtenção dos documentos necessários à operação. Os dados históricos apresentados, serão exclusivamente 
relacionados a então Secretaria Especial dos Direitos Animais (SEDA) criada em 2011 com a missão estabelecer e executar 
políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e bem-estar animal, até a sua inclusão na estrutura da Smams. Desde 
então, foram realizados cerca de 20 mil atendimentos clínicos, 9 mil cirurgias não eletivas, 30 mil esterilizações cirúrgicas. 
Considerando o nascimento de 6 animais a cada ciclo reprodutivo, as ações evitaram o nascimento de mais de 2 milhões de 
animais.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2015, informa que o número de animais de estimação no Brasil só cresce. 
Os dados apontam que 44,3% dos domicílios brasileiros, o equivalente a 28,9 milhões de unidades domiciliares, possuíam pelo 
menos um cachorro. A Região Sul apresentou a maior proporção (58,6%). A população de cachorros nas casas brasileiras foi 
estimada em 52,2 milhões, o que indicou uma média de 2 cães por moradia. Em relação à presença de gatos, 17,7% dos 
domicílios do país tinham pelo menos um, o equivalente a 11,5 milhões de casas. A população de gatos em domicílios brasileiros 
foi estimada em 22,1 milhões, o que representa aproximadamente 2 exemplares por domicílio. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), existe mais de 20 milhões de cães abandonados no Brasil, o equivalente a cerca de 40% da população 
canina. Trazendo estas estimativas para o contexto de Porto Alegre, onde, segundo dados do IBGE (2010), o número de domicílios
é de 508.456, teríamos uma população de 536.319 cães e 170.933 gatos. Se considerarmos o percentual de animais 
abandonados, estimado pela OMS, seriam cerca de 214 mil cães nas ruas da cidade. Utilizando o mesmo percentual para estimar 
o número de gatos, teremos 68 mil animais abandonados. Animais abandonados tornam-se alvos de maus-tratos, sofrem devido 
às condições climáticas extremas, adoecem diante da escassez de alimento e água, são vítimas de atropelamentos.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Diante da problemática enfrentada com o crescimento da população de cães e gatos, a política pública para animais domésticos, 
busca garantir o efetivo controle populacional e o bem-estar dos animais. Para tanto, o município promove a cada mês, uma média 
de 300 cirurgias de esterilização, 40 cirurgias não eletivas de média e baixa complexidade e 400 atendimentos clínicos. A demanda
pelos serviços é superior a capacidade estrutural, de maneira que estabeleceu-se um público alvo específico para atuação. O 
atendimento realizado na Unidade de Saúde Animal Victória é destinado exclusivamente aos animais de Porto Alegre, que 
encontram-se em situação de rua, de protetores cadastrados, de proprietários assistidos por programas públicos de 
complementação de renda e animais comunitários. Desta forma, o projeto abrange de maneira mais eficiente os tutores que não 
dispõe de recursos financeiros para custear procedimentos cirúrgicos e atendimento clínico para os animais.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Projeto Saúde Animal, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, através da sua 
Coordenação de Direitos desenvolve-se mediante a prestação de serviço público de atendimento clínico, esterilizações cirúrgicas e 
de procedimentos cirúrgicos não eletivos de baixa e média complexidade em cães e gatos. As solicitações para atendimento 
veterinário, cirurgias e esterilizações ocorrem através do telefone 156, observam critérios definidos de acesso e um calendário pré-
estabelecido, divulgado na página eletrônica da Prefeitura e nas redes sociais. O atendimento realizado na Unidade de Saúde 
Animal Victória é destinado exclusivamente aos animais de Porto Alegre, em situação de rua, de protetores cadastrados, de 
proprietários assistidos por programas públicos de complementação de renda e animais comunitários.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Desde 2011 foram realizados 20 mil atendimentos clínicos, 9 mil cirurgias não eletivas e 30 mil esterilizações cirúrgicas. 
Mensalmente são realizadas 300 esterilizações cirúrgicas, 40 cirurgias não eletivas e 400 atendimentos clínicos. Considerando o 
nascimento de 6 animais a cada ciclo reprodutivo, as ações evitaram o nascimento de mais de 2 milhões de animais. Os números 
mencionados são relativos aos resultados diretos, não sendo possível mensurar o número de animais beneficiados com os 
resultados em controle de zoonoses, promovidos pelas ações.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

n.a

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

27/07/2011.

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O projeto está em andamento e terá continuidade.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

2.730.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 76

Remuneradas 47
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P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 20.000

Animais 59.000

Espécies 2

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 20.000 atendimentos clínicos para cães e gatos

Resultado 2 30.000 esterilizações cirúrgicas para cães e gatos

Resultado 3 9.000 cirurgias não eletivas de baixa e média
complexidade

Resultado 4 400 atendimentos clínicos/mês

Resultado 5 300 esterilizações cirúrgicas/mês

Resultado 6 40 cirurgias não eletivas/mês

Resultado 7 20.000 pessoas beneficiadas
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