
 
 
 

PL 0457/2003 
 

E X P O S I Ç Ã O  DE  M O T I V O S 
 
 

Objetiva o presente projeto de lei criar, no Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS (Lei n° 
11.410/93 e alterações), 40 (quarenta) cargos de Médico Veterinário. 
 
Decorre a propositura da necessidade de ampliar o número desses profissionais atualmente 
em exercício no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, da Secretaria Municipal da Saúde, 
tendo em vista o aumento da demanda pelos serviços públicos municipais voltados ao 
controle da população de cães e gatos deste Município, em especial a sua apreensão e 
remoção, bem como as atividades desenvolvidas no setor de eutanásia. 
 
Para essa finalidade, o CCZ conta hoje com apenas 10 (dez) profissionais contratados em 
caráter de emergência, cujos prazos de contratação expirarão no próximo mês de outubro. 
Por outro lado, embora a Secretaria Municipal da Saúde tenha realizado concurso público 
com o intuito de sanar o problema, verificou-se, a final, a existência de cargos vagos em 
número insuficiente para suprir o "déficit" desses profissionais especializados. Indispensável 
é, pois, a admissão de mais 20 (vinte) Médicos Veterinários para atuação permanente 
naquela unidade. 
 
A criação proposta visa suprir, igualmente, a necessidade da Secretaria Municipal de 
Abastecimento - SEMAB, cujo Departamento de Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA 
necessita, também, de mais 20 (vinte) Médicos Veterinários para atuar na crescente prestação 
de serviços de liberação de licença de funcionamento, atendimento a denúncias, coleta de 
amostras, investigações de surtos e outros. 
 
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o pronunciamento da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico - SF é favorável ao prosseguimento da propositura, porquanto 
cumpridas todas as determinações constantes dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 
101/2000 Responsabilidade Fiscal e do artigo 15 do Decreto Municipal n° 40.783/2003. 
 
Nessas condições, dada a importância de que reveste o assunto para a melhoria da prestação 
dos serviços públicos municipais, contará a medida, por certo, com o aval dessa Egrégia 
Casa de Leis. 


