LEI MUNICIPAL Nº 1843/2018, de 07 de Agosto de 2018.
“ Altera o ANEXO I da Lei nº 1.832/2018,
de 05 de junho de 2018, quanto à carga
horária do Cargo de Médico Veterinário, e
dá outras providências”.

CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE, Prefeita Municipal, no uso
de suas atribuições e de conformidade com o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do
Município de Doutor Ricardo.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera o ANEXO I da Lei nº 1.832/2018, de 05 de junho de 2018,
quanto à carga horária do Cargo de Médico Veterinário, onde era de 20 horas passa
para 30 horas semanais:

CARGO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

Médico Veterinário

30 horas

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Doutor Ricardo - RS, aos 07 dias do mês de
Agosto de 2018.

CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE
PREFEITA MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MATEUS ARCARI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO I

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO
PADRÃO DE VENCIMENTO: 15
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Prestar serviços médico-veterinário aos animais, das mais
variadas espécies, de propriedade de munícipes, efetuar o controle sanitário dos
produtos de origem animal comercializados no Município, efetuar e orientar a
fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal;
b) Descrição Analítica: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e
assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal,
valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos
existentes; Proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais,
realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e
coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle
sanitário da produção animal destinada à indústria e à comercialização no Município,
realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem,
para proteger a saúde individual e coletiva da população; Promover e supervisionar
a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e
comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar
empresas e/ou comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem
animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e
melhor

qualidade

dos

alimentos;

Supervisionar

o

credenciamento

de

estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal junto ao Serviço de
Inspeção Municipal (S.I.M.), orientando as empresas quanto a projetos e
equipamentos adequados; Participar e/ou promover programas na área de
Segurança Alimentar, tanto no que se refere à acessibilidade aos alimentos de
origem animal quanto à qualidade sanitária desses produtos; Proceder ao controle
das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da elaboração e
coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e zoonoses
em geral; Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas

com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas
realizadas; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas,

fazendo

observações e

sugerindo

medidas para

implantação,

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras,
a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional; dirigir veículos de propriedade do Município, desde que possua
habilitação para tanto.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas;
b) Especial: sujeito a plantões, viagens, atendimento ao público, frequentar cursos
de especialização, ao uso de uniforme e equipamentos de proteção individual. O
exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços fora do horário de
expediente normal, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos;
b) Instrução: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária;
c) Habilitação Funcional: Diploma comprovando a conclusão do ensino Superior em
Medicina Veterinária e comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina
Veterinária - CRMV, acompanhado de Certidão de regularidade funcional, na data
da posse.

