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Anexo I 

 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  

 
CAUSA ANIMAL 

 

Indicadores Unidade de Medida Polaridade Meta 2022 

Esterilização de Cães e Gatos Esterilização Positiva 23.687 

 

 

Entregáveis Descrição 

Contratação de Empresa para 

Gerenciamento da USAV 

Com o término do Termo de Colaboração com a Anclivepa-SP,em 

março de 2022, deverá lançar novo Edital de Chamamento Público 

para firmar novo Termo de Colaboração para gestão e prestação de 

serviços veterinário para animais domésticos(cães e gatos), de 

albergagem e gerenciamento da USAV. 

Castramóvel 

Aquisição de Castramóvel visando o controle reprodutivo e 

populacional de animais evitando a reprodução desenfreada, maus 

tratos e abandono. A partir do recebimento de recursos de emenda 

parlamentar federal, abrir licitação para compra do veículo e busca de 

recursos para equipar. 

Emendas Impositivas da CMPA no GCA - 

2022 

Rol de emendas impositivas destinadas pela Câmara Municipal de 

Porto Alegre para o órgão Gabinete da Causa Animal, para execução 

no ano de 2022. 

Evento 250 Anos POA 

 Brechocão especial de Aniversário de Porto Alegre e 9 anos de 

Brechocão. 

 Lançamento do Projeto de Educação em Bem-estar Animal nas 

escolas, com Cartilha digital e atividades interativas. 

 Campanha nos REDS para estimular a adoção de animais 

albergados na Unidade de Saúde Animal Victoria. 
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Anexo II 

 

Projetos Prioritários de Governo 

 
CAUSA ANIMAL 

 

Projetos Prioritários Entregas 2022 

Bem-Estar Animal 
 Conclusão da contratação da empresa para realização do Censo. 

 Conclusão da execução de melhorias no Canil Municipal. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de Eficiência de Gestão 

 
CAUSA ANIMAL 

 

 

Compromissos de Gestão 

 Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e 

metas do Plano de Logística Sustentável. 

 Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações 

e metas do Projeto de Revisão Normativa. 

 Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos. 

 Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos. 

 Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a 

totalidade dos dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva 

e transparente. 


