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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei, 03 de setembro de 2021.

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  18/2021,  para  apreciaeao  dos  Senhores

Projeto de  Lei  n°  18/2021  -Disp6e sobre alterag6es  na  Lei  n° 4.263,  de  15

de dezembro de 1999,  para o cargo de provimento efetivo de Medico Veterinario.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

±'JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

--rLf

Pra¢a dos Tres  Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacarel-SP
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PROJETO DE LEI  N°  18,  DE 03 DE SETEMBRO  DE 2021

Disp6e  sobre  alterag6es  na   Lei   n°  4.263,  de   15  de  dezembro  de

1999,  para o cargo de provimento efetivo de Medico Veterinario.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  no  uso  de  suas  atribuie6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art.    1°    Altera   as   atribuig6es   do   cargo   pllblico   de   provimento   efetivo   da

Administragao   Ptlblica   Direta   de   Medico   Veterinario,   constante   na   Lei   n°  4.263,   de   15  de

dezembro de 1999, que passam a vigorar conforme a redagao do Anexo desta  Lei.

Art.  2°  As atribuig6es do cargo de  Medico Veterinario serao aplicadas aos seus

atuais ocupantes e aos ja aprovados em concurso publico,  a partir da entrada em vigor desta

Lei.

Art.  3°   Esta  Lei entra  em  vigor na  data  de sua  publicagao,  revogando-se  as

disposie6es em contrario.

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2021.

E      ____
lzAL4S JOSE D

Prefeito do Municipio de Jacarei
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ANEXO

MEDICO VETERINARIO

Atribuie6es:

-   Programar,   desenvolver  e   executar   ae6es   previstas   nos   protocolos   de

controle  de  zoonoses,  tais  como  avaliaeao  de  animals,  coleta  de  amostras  e  vacinaeao,

entre outras;

-Coletar e  encaminhar  material  de  animais  suspeitos  de  raiva,  material  para

exames   laboratoriais,   indicando   o   exame   necessario   para   diagn6stico,   amostras   para

investigaeao e diagn6stico: de zoonoses, de surtos de doeneas de transmissao alimentar e

para cumprir pactuag6es com outras esferas governamentais;
-  Orientar,  quando  necessario,  a  observagao  de  animais  agressores  e  de

animals suspeitos de zoonoses;
-  Fiscalizar estabelecimentos  de  interesse  a  sailde,  generos  alimenticios  de

origem animal e dentlncias de maus tratos;

-Elaborar e  Responsabilizar-se por laudos tecnicos em sua area de atuagao;

-   Ministrar   cursos   e   palestras   sobre   preveneao,   protegao,   promogao   da

satide, bern estar animal e tutela responsavel;

-   Responder  tecnica.   etica   e   legalmente   pelas   atividades   envolvendo   os

animals sob guarda do Municipio;

-  Realizar exames  clinicos,  dar diagn6sticos,  prescrever,  efetuar tratamento

de animais e promover a profilaxia;

- Desenvolver e executar programas de bern estar animal e de vacinagao em

geral conforme demanda do Municipio;
- Realizar eutanasia e necropsia animal;

-   Participar,   conforme  a   politica   pLiblica  do   Municipio,   de   projetos,   cursos,

eventos, convenios,  programas de ensino,  pesquisa e extensao;
- Participar de programa de treinamento, quando convocado;

- Monitoramento de morcegos hematdfagos
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-  Extensao rural;

- Controle de brucelose;

- Executar outras atividades pertinentes a profissao;

- Executar projetos,  programas e politicas ptlblicas relacionadas a profissao;

-  Executar outras tarefas afins a criterio da chefia  imediata

CONDICOES  DE TRABALH0

Hofario:  Periodo normal de trabalho de 20 horas semanais.

REQUISITOS  PARA PREENCHIMENTO

lnstrugao:  Superior completo.

Registro no Conselho  Regional de Classe.

Habilitagao  Profissional:  Experiencia  minima de  1  ano.
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa   Legislativa,  o

presente  Projeto  de  Lei,  que  altera  a  Lei  n°  4.623,  de  15  de  dezembro  de  1999,  a  qual

estabelece   as   atribuig6es   e   requisitos   para   o   preenchimento   de   cargos   ptlblicos   de

provimento em comissao e de provimento efetivo da Administragao Pt]blica Municipal.

0  Projeto de  Lei visa apenas alterar a descrigao das atribuie6es do cargo de

Medico Veterinario  para atender a Administragao  Pdblica em varias areas de sua atuagao,

visto que as atuais atribuie6es sao especificas para a area de zoonose.

A  mencionada  Lei  n°  4.263,  de  15  de  dezembro  de  1999,  alem  de  antiga,

nao atende as necessidades dos tempos contempofaneos de protegao e cuidados animais,

razao pela qual,  a fim de melhor atender o  interesse  publico,  a adequagao das atribuig6es

seria de suma importancia.

Destaca-se  que,  as  novas  atribuie6es  estao  dentro  das  competencias  da

profissao  regulamentada  pela  Lei  Federal  n°  5517  de  23  de  outubro  de  1968,  que  disp6e

sobre   o   exercfcio   da   profissao   de   Medico   Veterinario   e   cria   os   Conselhos   Federal   e

regionais de Medicina Veterinaria e demais normas que disciplinam a  mat6ria.

Nesse  sentido,  a  presente  propositura  adequa  as  atribuig6es  do  cargo  de

Medico Veterinario  para  contemplar  no  rol  de  atribuig6es  prerrogativas que dizem  respeito

a   realizaeao   de   eutanasia   e   necropsia   animal,   extensao   na   area   rural,   controle   de

brucelose,   alem  de  implementar  o   monitoramento  de  morcegos  hemat6fagos  junto  as

atribuig6es  pertinentes  a  materia  de  morcegos,  em  consequencia  da  crescente  demanda

que tern surgido.

Alem   do   mais,   tambem   adicionou   as   atribuig6es   do   Medico   Veterinario

participag6es de suma  importancia em  projetos,  cursos,  eventos convenios,  programas de
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treinamento,   quando   convocado   e   de   ensino,   pesquisa   e   extensao   relacionados   as

atualidades do cargo.

Apesar  de  tais  atribuig6es  ja  estarem  previstas  nas  leis  e  normativas  que

regulamentam  a  atividade  profissional,  faz-se  necessaria  a  alteragao  legislativa  para  que

seja  evidenciada  a  atuaeao  dos  ocupantes  do  referido  cargo  de  provimento  efetivo  em

atividades relacionadas a profissao.

No que tange a  descrigao do  cargo de  Medico Veterinario,  ressalte-se que a

nova  redaeao visa apenas adequar as atribuig6es,  nao propondo quaisquer mudaneas  nas

condig6es de trabalho ou  requisitos para preenchimento.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 da Constituigao  Federal.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que    a    proposta    possa    alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2021.
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