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BOLETIM DE 
TRANSPARÊNCIA



1. Apoiar a formulação, 
implementação e execução da 
Política Estadual do Bem-Estar 
Animal e da Fauna Doméstica 
no estado do Amazonas, 
conforme o decreto n.° 39.671, de 
23 de outubro de 2018.

2. Prevenção de zoonoses por meio 
da promoção da saúde de 
animais domésticos em 
ambientes urbanos e rurais.

Objetivos do projeto 2

https://drive.google.com/file/d/13z2QVwnri_HcSYfYQ7nBuaVhGIecO_e_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13z2QVwnri_HcSYfYQ7nBuaVhGIecO_e_/view?usp=sharing


Componentes do projeto

#1: Controle 
populacional de 

cães e gatos

#2: Apoio aos 
protetores e 

cuidadores de 
animais

#3: Apoio para o 
aprimoramento da 
Política Pública de 
Bem-Estar Animal
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Lógica de intervenção do projeto

#1: Controle 
populacional de 

cães e gatos

#2: Apoio aos 
protetores e 

cuidadores de 
animais

#3: Apoio para o 
aprimoramento da 
Política Pública de 
Bem-Estar Animal

Diagnóstico situacional

Ações práticas de Bem-Estar Animal

Lições aprendidas
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Problemas

#1: Aumento 
populacional de 
cães e gatos em 

ambientes 
públicos

Transmissão de  
zoonoses

Predação de 
animais silvestres

Baixo grau de 
bem-estar animal
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Marco lógico do projeto
Problema Solução Estratégias de ação Atividades

Aumento da 
população de animais 

domésticos 
abandonados em 

áreas públicas 
urbanas e Unidades 

de Conservação

Controle 
populacional de 

cães e gatos

1. Realizar diagnóstico da situação de animais 
domésticos e animais silvestres criados como 
animais de estimação em áreas urbanas e rurais;

2. Executar ações práticas com foco em 
castração cirúrgica de cães e gatos em situação 
de vulnerabilidade, associadas a ações de 
educação em guarda responsável;

3. Engajar atores ligados à causa animal e ao 
poder público;

4. Apoiar a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente no processo de formulação da política 
estadual de bem-estar animal do Amazonas.

Cadastro Estadual de 
Protetores e Cuidadores de 
Animais

Apoio para o aprimoramento 
da Política Pública de 
Bem-Estar Animal

Controle populacional de cães 
e gatos
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Atividades do projeto
Componente Atividades

Componente #1: 
Controle populacional 
de cães e gatos

● Aquisição de um castramóvel;
● Contratação de equipe veterinária;
● Sensibilização de educação em guarda responsável de animais.

Componente #2: 
Apoio aos  Protetores 
e Cuidadores de 
Animais

● Cadastro de protetores e cuidadores
● Seleção dos protetores e cuidadores de animais;
● Aquisição de ração para doação;
● Doação de ração aos protetores e cuidadores de animais 

selecionados.

Componente #3: 
Apoio para a 
formulação da 
Política Pública de 
Bem-Estar Animal

● Desenvolver propostas técnico-jurídicas de instrumentos de políticas 
públicas;

● Envolver diferentes setores na análise e construção dos arranjos 
técnico-jurídicos da política estadual.
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Ecossistema de 
parceiros do projeto

Executor Concedente

Parceiros 
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Práticas de gestão e transparência da FAS

A FAS foi nominada como executora dos projetos de Bem Estar Animal 
pelos parlamentares estaduais por meio de emendas parlamentares 
impositivas.  

A FAS foi escolhida por sua experiência, ética, profissionalismo, capital 
social e capacidade de gestão de projetos na Amazônia. Adicionalmente, a FAS 
tem controles financeiros e administrativos robustos que garantem eficiência e 
honestidade na gestão de recursos financeiros  -- reconhecidos por auditorias 
independentes da PwC.

A execução de recursos de emendas parlamentares por parte de 
organizações da sociedade civil é estabelecido pela Lei Federal nº 13.019/2014.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm


Práticas de gestão e transparência da FAS

Os recursos financeiros de todos os projetos da FAS seguem planos de trabalho e 
instrumentos jurídicos específicos. Estes são auditados e monitorados periodicamente.

Em projetos estratégicos, a FAS elabora e publica Boletins de Transparência 
periodicamente. Os Boletins são ferramentas de transparência para parceiros, 
financiadores e especialistas com o intuito de disseminar resultados e lições aprendidas.

A FAS pratica seu Código de conduta, princípios de ética e vida sustentável com foco 
em melhores práticas na gestão de pessoas, de processos e financeira. Semestralmente, 
recursos são auditados pela PwC, que já realizou 26 auditorias aprovadas sem ressalvas.
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https://fas-amazonia.org/wp-content/uploads/2020/04/C%C3%93DIGO-DE-CONDUTA-FAS-2019.pdf


Estrutura financeira do projeto

Emenda 
Parlamentar Orçamento (R$)

Valor dos componentes (R$)

#1: Controle 
populacional de 

cães e gatos

#2: Apoio aos 
cuidadores de 

animais

#3: Apoio para a 
formulação da 
política pública 

estadual

Nº 25 400.000 400.000

Nº 26 250.000 127.000 123.000

Nº 40 280.000 265.600 14.400

Nº 41 670.000 470.000 200.000

TOTAL 1.600.000 862.600 200.000 537.400

Fonte: FAS. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R163l_2H0qP2uGdWlhguNjD5hTyavwLEQKb8KvOY65k/edit#gid=0


Execução 
financeira geral

34%

0 % 100 %

de execução 
financeira. 
*até 30/06/2021
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Execução financeira do projeto por emenda*
*Atualizado em 30/06/2021

Emenda 
Parlamentar

Orçamento do 
projeto (R$)

Orçamento 
executado (R$)

Percentual de 
execução 

financeira (%)

Nº 25 400.000 58.250 15%

Nº 26 250.000 18.750 8%

Nº 40 280.000 262.940 94%

Nº 41 670.000 202.906 30%

TOTAL 1.600.000 542.847 34%
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Cronograma do projeto

2020 2021

OUT
(MÊS 1)

NOV
(MÊS 2)

DEZ
(MÊS 3)

JAN (MÊS 
4)

FEV 
(MÊS 5)

MAR 
(MÊS 6)

ABR 
(MÊS 7)

MAI 
(MÊS 8)

JUN 
(MÊS 9)

JUL  
(MÊS 10)

AGO 
(MÊS 11)

SET 
(MÊS 12)

OUT 
(MÊS 13)

NOV 
(MÊS 14)

#1: Controle 
populacional de cães 

e gatos

#2: Apoio aos 
cuidadores de 

animais

#3: Apoio para a 
formulação da 

política pública 
estadual
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ATIVIDADES
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Atividades
Componente #1: Controle populacional de cães e gatos
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Aquisição de um castramóvel Adquirido em abril/2021

Contratação de equipe veterinária Processo seletivo realizado e contratação 
de 21 profissionais planejada para 
julho/2021

Ações de educação em guarda responsável 
de animais

Planejado para julho/2021



Atividades em destaque

Chegada do castramóvel
 (Manaus, abril/2021)
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Atividades
Componente #2: Apoio aos  Protetores e Cuidadores de Animais
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Cadastro de protetores e cuidadores Realizado entre janeiro e abril de 2021

Seleção dos protetores e cuidadores de 
animais

Realizada entre fevereiro e maio de 2021

Aquisição de ração para doação Realizada em março/2021

Doação de ração via Cadastro Estadual de 
Protetores e Cuidadores

Realizada em abril e junho de 2021



Atividades em destaque

1ª e 2ª doação de ração a protetores de 
animais na cidade de Manaus.
(Manaus, abril e junho/2021)
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Impactos positivos do apoio 
aos protetores de animais

Doação de ração
13.680 
Quilos de ração 
doados

1.125
Pacotes de 
rações 
doados para 
cães e gatos

237
Cuidadores e 
protetores de 
animais 
beneficiados

● Edital nº 001/2021 (Link) / Resultado: (Link) ;
● Edital nº 002/2021 (Link) / Resultado: (Link); 20

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/02/edital-001-2021-para-cadastro-de-doacao-de-racao-final-1-1.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/03/relacao-de-protetores-e-cuidadores-de-animais-aprovados-no-processo-seletivo-de-doacao-de-racao-edital-n001-de-2021.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/04/edital-no-002-2021-processo-seletivo-para-doacao-de-racao-fas-sema.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/05/fas-aprovados-edital-002-2021.pdf


Componente #3: Apoio para a formulação da Política 
Pública de Bem-Estar Animal
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO

Desenvolver propostas técnico-jurídicas de 
instrumentos de políticas públicas

Contratação de consultoria jurídica 
especializada (março/2021)

Envolver diferentes setores na análise e 
construção dos arranjos técnico-jurídicos da 
política estadual

Realização de oficinas participativas em 
cinco municípios do estado a partir de 
julho/2021

Atividades



Atividades em destaque

Realização do diagnóstico do contexto regional 
do bem-estar animal na RDS Puranga Conquista

 (Manaus, junho/2021)
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● Entrega do 
diagnóstico 
orientador 
sobre 
bem-estar 
animal na 
região do 
projeto.

● Contratação 
da equipe 
médico 
veterinária;

● Início das 
castrações de 
cães e gatos 
na região 
metropolitana.

Julho 21 Agosto 21 Setembro 21

● Entrega da 
minuta 
normativa da 
Política 
Estadual do 
Bem-Estar 
Animal do 
Amazonas.

Próximas atividades 23



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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Processo de aquisição de rações

Compra de Rações Premier

Fornecedores Preço Total Disponibilidade (em até 30 dias)

Comercial Risadinha - Não atendeu especificação solicitada

Casa do Agricultor - Não atendeu especificação solicitada

Agrapet  - Não atendeu especificação solicitada

RC Comércio  R$  199.941,73 Disponível

Meraki Comércio  R$  307.231,80 Disponível

A&D Comércio  R$  397.135,00 Disponível

Fechado com o Fornecedor RC Comércio, que apresentou menor valor, dentre as propostas 
apresentadas.
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Editais para a seleção de beneficiários da  doação 
de ração
Edital nº 001/2021 (Link)

● 70 inscritos;
● 64 selecionados (Link) ;
● 361 pacotes de ração doados (4.057,5 Kg);
● Data de doação: de 06 à 16/04/2021.

Edital nº 002/2021 (Link)

● 182 inscritos;
● 173 selecionados (Link);
● 764 pacotes de ração doados (9.622,5 Kg);
● Data de doação: de 21/06 à 02/07/2021. 

26

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/02/edital-001-2021-para-cadastro-de-doacao-de-racao-final-1-1.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/03/relacao-de-protetores-e-cuidadores-de-animais-aprovados-no-processo-seletivo-de-doacao-de-racao-edital-n001-de-2021.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/04/edital-no-002-2021-processo-seletivo-para-doacao-de-racao-fas-sema.pdf
https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/05/fas-aprovados-edital-002-2021.pdf


Divulgação do 
projeto 

Projeto implanta 
serviço com 
castramóvel e faz 
doação de ração no 
Amazonas

Link

Castração de cães e 
gatos é 
fundamental em 
política de 
bem-estar animal

Link

FAS e SEMA doam 
ração a protetores 
e cuidadores de 
animais

Link

Projeto cria políticas 
de Bem-Estar animal 
e fauna doméstica 
em Manaus e em 
áreas protegidas

Link
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https://fas-amazonia.org/projeto-implanta-servico-com-castramovel-e-faz-doacao-de-racao-no-amazonas/
https://fas-amazonia.org/castracao-de-caes-e-gatos-e-fundamental-em-politica-de-bem-estar-animal/
https://fas-amazonia.org/fas-e-sema-doam-racao-a-protetores-e-cuidadores-de-animais/
https://fas-amazonia.org/projeto-cria-politicas-de-bem-estar-animal-e-fauna-domestica-em-manaus-e-areas-protegidas/


Acompanhe o projeto em:
 fas-amazonia.org/bem-estar-animal   

Mais informações: 
contato.bea@fas-amazonas.org 

http://www.fas-amazonia.org/bem-estar-animal
mailto:contato.bea@fas-amazonas.org


ANEXO
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Estratégia de   
Saúde Única

Programa de 
Bem-Estar animal 

em ambientes 
urbanos, 

comunidades e 
aldeias

Programa 
Saúde na 
Floresta

Programa 
Pró-Espécie de 
Conservação da 
Biodiversidade
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As  saúdes humana, animal e ambiental são temas 
indissociáveis. A pandemia causada pelo novo 
coronavírus (Sars-coV-2) é um exemplo disso. Estudos 
apontam que o vírus se originou a partir do contato com 
espécies silvestres. Dentro deste contexto, é importante 
ressaltar que 75% das doenças humanas emergentes e 
reemergentes do último século são zoonoses (Zanella, 
2016). 

Contexto
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000500510#B53
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000500510#B53


conceito de Saúde Única

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
One Health (Saúde Única, em Português) é 
uma abordagem sistêmica entre a saúde 
humana e saúde animal (domésticos e 
silvestres) no contexto de saúde pública, 
compreendendo ações práticas de controle 
populacional de espécies potencialmente 
transmissoras de zoonoses, conservação da 
fauna silvestre, sensibilização e conscientização 
ambiental, além de pesquisa científica e 
geração de conhecimento sobre o tema.
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Causa e efeito

Fonte: Bio em Foco 

Interferência negativa no 
ambiente propicia novas 

oportunidades para a 
possibilidade do surgimento de 
novas enfermidades zoonóticas

O contato próximo entre pessoas, 
animais selvagens e domésticos 

fornece mais oportunidades para 
que doenças sejam transmitidas 

entre animais e seres humanos

A população está crescendo e 
se expandindo para novas 
áreas geográficas

O planeta está sofrendo com 
as mudanças climáticas e 
aumento do uso indevido da 
terra, como desmatamento e 
práticas agrícolas intensivas

Aumento de viagens 
internacionais e comércio

As doenças e patógenos podem 
se espalhar rapidamente pelo 

mundo
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http://bioemfoco.com.br/noticia/one-health-conceito-saude-unica/#:~:text=No%20portugu%C3%AAs%2C%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%2C%20o,%2C%20regional%2C%20nacional%20e%20global


Como a abordagem de Saúde Única pode ajudar

Fonte: Bio em Foco

Ações de controle e saúde 
animal para detectar 

doenças em animais e 
pessoas e mitigar riscos...

… e ações com cadeias 
produtivas e animais 

seguindo padrões para 
proteção dos mesmos, e 
pessoas que residem em 

ambiente isolado e ao redor…

… ajudam a prevenir doenças e 
uma futura pandemia, a 

exemplo do novo coronavírus 
(Sars-coV-2).
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http://bioemfoco.com.br/noticia/one-health-conceito-saude-unica/#:~:text=No%20portugu%C3%AAs%2C%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%2C%20o,%2C%20regional%2C%20nacional%20e%20global

