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"Cria o cargo de Medico Veterinario da Secrctaria 
Municipal de Saude e adota outras providenciar " 

Afonso Tavares Leite, Prefeito do Municfpio de Abaiara. 

Fa90 saber, em cumpnmento ao disposto no artigo 47 da Lei Organica Municipal que a 

Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. I 0. Fica criado no ambito da Secretaria Municipal de Saude, um cargo de 
provimento efetivo de medico vetennano, com as seguintcs atribuicoes: 

I - 0 cargo Medico Veterinario devera ser provido por profissional graduado em 
medicina veterinaria e quc esteja devidamente registrado Conselho Regional de 
Medicina Veterinaria- CRMV, devendo atuar perante o setor de vigilancia da Secretaria 
de Saude, e, havendo carencia nas atividades inerentes a sua formacao acadernica no 
service publico de saude do municipio podera atuar mediante designacao do Secretario 
Municipal, 

§ 1°. A jornada de trabalho sera de 20 horas sernanais, podendo ser regulamentada 
outras atribuicoes por ato adrmnistrativo da Secretaria Municipal de Saude, desde que 
seja pertmente a formacao profissional; 

§ 2° 0 vencimento base para o cargo sera de R$ 1.800,00 (um mile oitocentos reais). 

Art. 2°. As despesas decorrentes desta lei serao atendidas por dotacoes orcamentarias 
propnas, 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 
contrario. 

Abaiara/CE, 12 de marco de 2019. 
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Ao Exmo Senhor 

Ver. Jose Tavares de Lucena 

DD. Presidente da Camara Municipal de Abaiara 

Senhor Presidente 

Em 12 de marco de 2019. 

Tenho a honra de submeter a apreciacao de V. Ex11, Projeto de Lei que tern por 

objenvo a criacao do cargo de provirnento efetivo de Medico Veterinario, ate entao 

inexistente, haja vista a precipua necessidade <lesses profissionais no service pubhco de 

saude, que funcionara indispensavelrnente na atividade de vigilancia da saude publica e 

a fins 

Este Projeto de Lei visa a melhoria na qualidade dos services publicos rnunicipais sendo 

fundamental que seja assegurado uma condi9ao minima de trabalho com existencia de 

profissionais de areas especificas em que se verifica carencia. 

Sao essas as motivacoes que ensejaram o envio do Projeto de Lei que, estou 

certo, sera recepcionado por esta Casa Legislativa. 

Renovo a V. Ex11 e dignos pares nossos protestos de apreco e consideracao. 

Abaiara/CE, 12 de marco de 2019. 
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