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LEI Nº 174/2010, DE 19 DE ABRIL DE 2010. 
 

 
"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 018/2001 
PARA A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, E ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 017/2001, PARA A CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO 
EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 

 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições legais; 
 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e 
promulga a presente Lei: 

   
Art. 1º - Fica alterada a Lei Municipal nº 18/2001, que dispõe sobre a 

reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal, para a Criação do Departamento 
Municipal de Assistência Veterinária - DAV e sua estrutura administrativa, com o objetivo 
de promover assistência médico veterinária aos produtores rurais, população em geral e 
auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde no controle e prevenção das Zoonoses no 
âmbito municipal, conforme descrição abaixo : 

 
 I) - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA 

 

 1. GABINETE DO DIRETOR 
    1.1 Serviço de Expediente 
 

 
Parágrafo Único - Caberá ao DAV: 

 

• Orientar os produtores rurais quanto à melhor forma de minimizar 
suas perdas, através da orientação higiênico-sanitária e de manejo 
criatório de seus animais; 

• Aplicar conhecimentos para a melhoria da cidadania rural, através 
de orientações às comunidades rurais assistidas, incluindo tópicos 
de educação ambiental; 

• Orientar proprietários de cães e gatos, especialmente os de baixo 
poder aquisitivo, incentivando a posse responsável e 
conscientizando-os sobre o risco de ocorrência de zoonoses; 

• Controlar a população de animais domésticos no município de 
Iporanga, zelando, entretanto pelo bem estar dos animais; 

• Apreender animais domésticos soltos nas vias e logradouros públicos 
ou locais de livre acesso ao público; 

• Prestar assistência as instituições de pesquisa (Universidades, ONGs, 
etc...) nas diversas áreas cabíveis a Medicina Veterinária no 
município de Iporanga; 
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• Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, 
para possibilitar a avaliação dos serviços. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 
 

Art. 2° - Fica alterado o ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), constantes da Lei 
Municipal nº 017/2001 de 01 de outubro de 2001, e posteriores alterações, para a 
reestruturação administrativa e a criação de cargo, conforme tabela abaixo: 

 

 
ANEXO I 

 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – Regidos pela CLT 
 

Nº DE ORDEM QUANT. CARGO PADRÃO 

51 1 Diretor de Departamento de Assistência Veterinária 66 
 

Parágrafo Único – O cargo do caput deste artigo será preenchido 
através de livre nomeação, desde que o nomeado possua habilitação profissional de 
Médico Veterinário, legalmente inscrito no CRMV. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 

correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas se necessário, de acordo com as normas legais vigentes. 

 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 19 de abril de 2010. 
 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga 

 
 
 

ÁUREA MARIA STEININGER 
Diretor de Dept.º de Administração 

 




