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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

 

Dispõe sobre as atribuições do cargo de provimento efetivo 

de Médico Veterinário, criado pela Lei nº 2.250, de 21 de 

outubro de 1998.  

 

 

  LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS, Prefeito Municipal da Estância 

Climática de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, 

 

  FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

   

 

Art. 1º -  O cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário, criado 

pela Lei nº 2.250, de 21 de outubro de 1998, tem as seguintes atribuições:  

 

1 - Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica 

relacionados à pecuária e à Saúde Pública, valendo-se dos levantamentos de 

necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a 

sanidade e a produtividade do rebanho. 

2 - Elaborar e executar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando 

assessoramento, assistência e orientação e fazendo acompanhamento desses projetos, 

para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos 

dispositivos legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos. 

3 - Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando 

exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses 

animais. 

4 - Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise 

anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica, para estabelecer o 

diagnóstico e a terapêutica. 

5 - Promover o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando 

a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para 

assegurar o rendimento da exploração pecuária. 

6 - Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as 

rações para abaixar o índice de converso alimentar, prevenir doenças, carências e 

aumentar a produtividade. 

7 - Promover a inspeção e fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 

armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua 

qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a legislação pertinente. 

8 - Proceder ao controle das zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliação 

epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa, para possibilitar a 

profilaxia dessas doenças. 
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9 - Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, 

experimentações, estatísticas, avaliações de campo e de laboratório, para possibilitar o 

maior desenvolvimento tecnológico de ciência veterinária. 

10 - Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

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

publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

   

            Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

  Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

     LUIZ CARLOS CUAIO 

                        ASSESSOR DE GABINETE 

 

 


