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LEI MUNICIPAL N° 7.529 DE 14 DE MAIO DE 2012.

VEREADOR ERLEI VIEIRA, PRESIDENTE (DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade
.. de seu Presidente, de acordo com o 3 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal,

. promulgo a seguinte Lei:

EMENTA: Declara situação de
emergência e autoriza a contratação
emergencial de servidores para
trabalharem junto à ACAPA

, AUTOR: Executivo Municipal

Art. 1° - Fica declarada situação de emergência para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX,
da Constituição Federal.

Art. 2° - Autoriza o Poder Executivo a contratar 03 (três) servidores, 01
(um) para o cargo de,Coordenador/Administrador de Canil e 02 (dois) .para o cargo de

" Auxiliar de Serviços Gerais de. Canil com jornada de 35 (trinta' e' cinco) horas
semanais, com base no art, 250, inciso 111 do art. 251 e art. 252 da Lei Complementar
n007/90, com remuneração equivalente ao Padrão 4 e 1, respectivamente, do Quadro
dos Servidores Efetivos, para atuar junto a Associação Carazinhense de Proteção aos
Animais - ACAPA

Art. 3° - As atribuições e responsabilidades pertinentes' í10s cargos
descritos no artigo 2° estão descritas no Anexo I,que faz parte integrante desta Lei.

.Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta do
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária,

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos a contar de 10 de abril de 2012,

Sol.d" R,"o'''' A""'o'oUbMoB'~'g, .m"0412

Vereadora Erlei Vieira

. P~ISid nte .

Vereador bio Estevé
1° Se etário.
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o. ANEXO I

CARGO: COORDENADOR/ADMINISTRADOR DE CANIL
Carga Horária: 35'horas semanais
Vencimento: Padrão 04
Número de vagas: 01

Descrição Sintética: Administrar e coordenar o canil da ACAPA, auxiliar no programa
de castração e controle de zoonoses dos caninos e felinos da cidade de Carazinho.

Descrição Analítica:
• Administrar e coordenar as atividades diárias do canil;
• Realizar a triagem e pré-avaliação dos animais para encaminhamento ao médico
veterinário e realização de pós-atendimento aos animais feridos (troca de curativos e
medicação pós-cirúrgica); .
• Auxiliar o médico veterinário nos procedimentos cirúrgico's para a realização do
projeto de castração para a população de baixa renda do municipio;
• Realizar o agendamento dos procedimentos cirúrgicos e veterinárjo~ dos animais

o. pertencentes à população de baixa renda, através do contato com agentes
comunitários e agentes de saúde nos bairros do Município de Carazinho;
• Orientar a população que busca auxilio e informações referentes ao abandono e as
denúncias de maus tratos e gerenciamento e organização das atividades do canil;
• Atender as visitas escolares e de demais segmentos da população que buscam
conhecer as atividades do abrigo.

CARGO: AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS DE CANIL

Carga Horária: 35 horas semanais'
Vencimento: Padrão 01
Número de vagas: 02

~
Descrição Sintética: Desenvolver serviços gerais nas atividades diárias do abrigo da
ACAPA .

o. Descrição Analítica:
• Desempenhar serviços de higiene e Iímpeza nos ambientes internos e externos do
abrigo;
• Preparar e distribuir a alimentação dos animais;
• Realizar-manutenção do local, consertos e reparos;
• Buscar e recolher doações da comunidade;
• Realizar o manejo e controle dos animais;
• Auxiliar nas mais diversas atividades do canil.
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