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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 45

Data: 28 de junho de 2016

Ementa: Dispõe sobre a instituição do serviço de atendimento
veterinário móvel para cães e gatos, com o intuito de cirurgia de castração, coleta de material
para exame, vermifugação, vacinação, controle de pulgas e carrapatos, primeiros socorros e
educação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU,
E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituído no município de Campo Largo o Serviço de
Atendimento Veterinário Móvelde cães e gatos e de educação, com foco na saúde do animal,
no permanente controle populacional e seu bem-estar, a ser realizado por meio de unidade
móvel.

§ 1º. O Atendimento de que trata o caput deste artigo
disponibilizará de unidades móveis (automotivas) equipadas para a realização de
atendimento médico veterinário aos animais, incluindo castração, coleta de material para
exame, vermifugação, cirurgias de pequeno porte emergenciais, dentre outros.

§ 2º. O funcionamento se dará por um período ininterrupto de 24
(vinte e quatro) horas, em regime de plantão nos dias úteis, aos sábados, domingos e feriados,
com atendimento para animais de rua como cães e gatos, bem como para guardiões que
comprovem renda inferior a três salários mínimos, apresentando no ato da inscrição o
comprovante de residência.

§ 3º. O Poder Público determinará o tipo e a quantidade de
veículos suficientes para a consecução das finalidades do serviço de atendimento móvel.

§ 4º. Cada veículo contará com equipe composta por cirurgião,
anestesista, assistente, motorista e educador, tantos quantos se fizerem necessários para a
prestação do serviço.
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Art. 2º Será também objeto do atendimento veterinário móvel a
conscientização da população sobre a guarda responsável, zoonoses e saúde pública.

Parágrafo único - Apopulação será conscientizada da importância
da esterilização, da vacinação, da prevenção de doenças, da posse responsável, das
necessidades básicas do animal, como: alimentação, água, bem-estar e serão esclarecidas
dúvidas sobre a posse e guarda responsável.

Art. 3º. Todos os bairros deverão ser contemplados com a
campanha, e serão priorizadas as áreas que forem constatadas maior número de animais
domésticos de população combaixa renda, e animais de rua.

Art. 4º. Cabe ao veterinário avaliar o animal antes de se decidir
por realizar a cirurgia.

Art. Sº. O Poder Executivo, através de meios de comunicação e
outros, deverá informar os locais e conscientizar a população de que o atendimento será
realizado no bairro, com a antecedência de 30 (trinta) dias.

Art. 6º. Poderão ser celebrados convênios e parcerias com
entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades,
estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para
viabilizar a execução desta lei.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão
por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo, se necessário, serem suplementadas.

Art. 8º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 90 dias, contados de sua publicação.

Art. 9º. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação,
...-revogadas as disposições em contrário.

Edifícioda Câmara Municipalde CampoLargo,em 28 de Junho de 2016.
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Rosicléa Oliveira da Silva

Vereadora
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