
LEI Nº 1.277/10 DE 26/08/2010. 
 

AUTORIZA A SUBSIDIAR O DESLOCAMENTO 

DE PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS PARA A 

COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto 
de lei: 
 

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar o 
deslocamento de profissionais médicos veterinários a fim de coletar material em bovinos para 
efetuar exames de brucelose, tuberculose e outras zoonoses. 
 Parágrafo único. O Município, por intermédio da Secretaria Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente, disponibilizará veículo para o deslocamento dos profissionais mencionados no 
caput deste artigo para a coleta de material para a realização dos referidos exames. 
 

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correm à conta da 
dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, em cada 
exercício. 
 

Art. 3º. Os custos laboratoriais dos exames serão suportados pelos proprietários dos 
animais cuja coleta de material para exame foi realizada. 

 
Art. 4º. A coleta de material para a realização dos exames somente será realizada por 

profissionais veterinários da municipalidade, em horário diferente ao da jornada normal de 
trabalho. 

 
Art. 5º. Somente serão beneficiados com a presente Lei bovinos registrados na CIDASC 

em nome de produtores do município de São João do Oeste, cujos animais estejam em território 
do município. 
 

Art. 6º. O profissional veterinário encarregado da coleta do material para a realização 
dos exames deverá elaborar relatório mensal dos atendimentos efetuados, identificando os 
produtores atendidos, bem como deve preencher o diário de bordo do veículo utilizado, 
especificando a hora de saída e chegada, a quilometragem inicial e final. 
 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São João do Oeste, 26 de agosto de 2010. 
 

SÉRGIO LUÍS THEISEN 
Prefeito Municipal 


