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ANEXO E - 

INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO 

 
 
 

 

 
 

Mês / Ano  
 

 
Instrumento de Aferição de Parcerias – Relação dos Atendimentos Públicos 

 

Organização Parceira: 
 

 

Responsável pela 
informação: 
 

 

Nome do Animal 
Atendido/ Espécie 

Nome do 
responsável 
pelo animal 

Nº do prontuário 
e/ou Ficha 
Anestésica 

Procedimento(s) 
realizado(s)* 

Situação atual** 

     

     

     

Outras informações 
relevantes***: 

 

 
* Deverá ser informado o(s) código(s) do(s) subitem(s) que o animal foi submetido no atendimento do 
mês de referência, conforme as especificações das atvidades/metas constantes na tabela 2 do Anexo C 
deste Edital.  
** Deverá ser informado se o animal segue em tratamento ou não, se houve óbito.  
*** Deverão ser apresentadas outras informações que a OSC considere relevantes, seja voluntariamente 
ou a pedido da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
 
 

Mês / Ano  
 

 
Instrumento de Aferição de Parcerias – Relação dos Atendimentos Particulares 

 

Organização 
Parceira: 
 

 

Responsável pela 
informação: 
 

 

Nome do Animal 
Atendido / Espécie 

Nome do 
responsável 
pelo animal 

Nº do 
prontuário 
e/ou Ficha 
Anestésica 

Procedimento(s) 
realizado(s)* 

Valor cobrado 
pelo 
atendimento 

Situação atual** 

      
      
      
Outras informações 
relevantes***: 

 

 
* Deverá ser informado o(s) código(s) do(s) subitem(s) que o animal foi submetido no atendimento do 
mês de referência, conforme as especificações das atvidades/metas constantes na tabela 2 do Anexo C 
deste Edital.  
** Deverá ser informado se o animal segue em tratamento ou não, se houve óbito.  
*** Deverão ser apresentadas outras informações que a OSC considere relevantes, seja voluntariamente 
ou a pedido da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
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Mês / Ano  

 

  
Instrumento de Aferição de Parcerias – Albergagem Temporária de Animais 

Domésticos 
 

Organização 
Parceira: 
 

  

Responsável pela 
informação: 
 

  

Nome do Animal 
albergado/ 
Espécie 

Nome do 
responsável pelo 
recolhimento do 
animal 

Causa/origem 
do 
recolhimento  

Data do 
Recolhimento 

Nº do 
prontuário 

Situação atual* 

      

      

      

Outras 
informações 
relevantes**: 

 

 
* Deverão ser informadas as condições de saúde que o animal se encontra, se segue em tratamento ou 
não, se houve óbito, o período que se encontra albergado.  
** Deverão ser apresentadas outras informações que a OSC considere relevantes, seja voluntariamente 
ou a pedido da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
 
 
 

Mês / Ano  
 

 
Instrumento de Aferição de Parcerias – Feiras e programas de incentivo à adoção  

 

Organização 
Parceira: 
 

 

Responsável pela 
informação: 
 

 

Nome da Feira Data do Evento Local Nº de animais a 
serem adotados 

Nº de animais 
adotados 

     

     

     

Outras informações 
relevantes*: 

 

 
 
* Deverão ser apresentadas outras informações que a OSC considere relevantes, seja voluntariamente 
ou a pedido da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 


