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LEI Nº 6.248, de 10 de maio de 2021.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTI-
VO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NO QUE
SE REFERE A MELHORIA DA SAÚDE ANIMAL E
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito  de Rio  do Sul  faz saber  a  todos os  habitantes
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Atendimento Veterinário, para prestação
de tratamento clínico rotineiro e emergencial de animais destinados à criação comercial ou de
subsistência, tendo como objetivos primordiais a sanidade animal, controle de zoonoses, incre-
mento das atividades  pecuárias e aprimoramento dos rebanhos bovinos,  bubalinos,  caprinos,
ovinos e granjas avícolas e suínas do Município de Rio do Sul.

Parágrafo único. O Programa de que trata o caput não se destina ao atendimento de pe-
quenos animais que não se prestem à criação comercial ou subsistência.

Art. 2º O Programa Municipal de Atendimento Veterinário será disponibilizado aos pro-
dutores rurais cadastrados residentes e domiciliados em Rio do Sul, que estejam devidamente
inseridos no cadastro de produtor rural da Diretoria Executiva de Agropecuária.

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se como produtor rural a pessoa física ou jurídica,
caracterizada como agricultor familiar com produção agropecuária, que emita nota fiscal e, ou,
seja aposentado na condição de produtor rural. 

Art. 4º Os interessados em participar do programa instituído pela presente lei, deverão
requerer o serviço previamente junto a Diretoria Executiva de Agropecuária.

Art. 5º Para consecução do Programa Municipal de Atendimento Veterinário, o Poder
Executivo disponibilizará, do seu quadro funcional, médico veterinário, veículo, equipamentos e
materiais para realização dos procedimentos.

Parágrafo único. Os medicamentos utilizados nos procedimentos englobados pelo pre-
sente programa serão pagos pelo produtor rural.

Art. 6º Os preços de medicamentos que integram este programa e necessários à efetiva-
ção dos atendimentos veterinários serão publicados através de portaria após processo licitatório
homologado.

§ 1º Os preços aplicados serão cobrados de forma individualizado, ou seja, frasco ou cai-
xa inteira do medicamento, mesmo que não sejam utilizadas todas as doses no tratamento em
questão e no momento do atendimento.

§ 2º Os medicamentos que compõem o anexo I serão adquiridos mediante processo lici-
tatório de Registro de Preços, e o preço pago pelo município será o mesmo a ser ressarcido pelo
produtor. 



§ 3º Os valores serão cobrados conforme processo de Registro de Preços feito anualmen-
te.

§ 4º Cabe ao produtor providenciar a aquisição de quaisquer medicamentos que não se
encontrem no rol previsto no anexo I.

Art. 7° Os médicos veterinários portarão um conjunto padrão de medicamentos veteriná-
rios conforme opções descritas no anexo I desta Lei, para serem utilizados, durante os serviços
de atendimento de animais na propriedade do produtor.

Art. 8° O médico veterinário do município, a cada atendimento, realizará um relatório
descrevendo os medicamentos utilizados, cujo documento deverá conter a assinatura do produ-
tor rural, o qual deverá ser encaminhado imediatamente a Diretoria Executiva de Agropecuária
para lançamento da cobrança.

Art. 9° Semanalmente, o médico veterinário deverá controlar seu conjunto de medica-
mentos e informar ao responsável de compras da Diretoria Executiva de Agropecuárias quais
medicamentos foram utilizados no período anterior para que possam ser novamente adquiridos.

Art. 10. Fica vedado ao profissional da equipe médica veterinária a cobrança de qualquer
valor relativo aos atendimentos clínicos ou outros medicamentos que não constam do Anexo I
sob pena de infração funcional sujeito as penalidades previstas em lei específica.

Art. 11. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do
relatório previsto no art. 8º desta Lei, para o produtor efetuar o pagamento dos medicamentos
que fizerem uso, através de boleto emitido pela Diretoria Executiva de Agropecuária.

Art. 12. O produtor deverá dirigir-se até a Diretoria Executiva de Agropecuária para reti-
rar o boleto, ou solicitar seu envio por meio digital até 30 dias após o serviço executado. 

§ 1º Caso o pagamento não seja realizado no prazo estabelecido no caput, a partir do 31º
(trigésimo primeiro dia) será acrescido 0,33 % (zero trinta e três por cento) por dia de atraso, a
título de juros e multa de 2% (dois por cento) do valor devido.

§ 2º Caso o pagamento não seja efetuado, no prazo de 60 (sessenta) dias, o débito será
inscrito em Dívida Ativa, para cobrança judicial. 

Art. 13. Os atendimentos veterinários somente serão realizados quando os produtores ru-
rais estiverem comprovadamente em dia com as obrigações fazendárias perante o município,
bem como para aqueles que não apresentem débitos pendentes perante a Diretoria Executiva de
Agropecuária.

Art. 14. Para a execução do Programa instituído por esta Lei, o Poder Executivo Munici-
pal estará condicionado à disponibilidade de pessoal, materiais de uso para o procedimento e
condição orçamentária.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.



 GABINETE DO PREFEITO 
10 de maio de 2021

 JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
 Prefeito do Município de Rio do Sul



ANEXO I
MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

Medicamento Unidade Valor

Antibióticos

Enrofloxacina 10% Frasco 50 ml

Benzilpenicilina Benzotina 3000.00 UI Frasco 50 ml

Benzilpenicilina Procaína 1500.00 UI Frasco 50 ml

Benzilpenicilina Potássica 1500.00 UI Frasco 50 ml

Tilosina base (tilosina intermediária) 200 g Frasco 50 ml

Estreptomicina base (sulfato) 6,25 g com Diluente: 
Fisiológico 20ml equivalente a 5,0 g de Estreptomici-
na base

Frasco 20ml

Sulfadoxina 20 g Trimetoprima 4 g Frasco 50 ml

Gentamicina Sulfato 40 mg Frasco 50 ml

Oxitetraciclina  20% Frasco 50 ml

Cloridrato de Ceftiofur 5% Frasco 100 ml

Endoparasiticidas (Anti-Parasitário)

Diaceturato de Diminazene + Antipirina Frasco 30 ml

Dipropionato de Imidocarb Frasco 15 ml

Diaceturato de 44-Diazoaninodibenzimidina + Pirazo-
lona

Frasco 30 ml

Anti-inflamatórios

Megluminato de Flunixina 5%
Meloxicam 2%
Fenilbutazona 20 g
Diclofenaco Sódico 5 g

Frasco 50 ml/10 ml

Dexametasona Frasco 50 ml/10 ml

Anti – Térmico

Dipirona sódica Frasco 50 ml

Hormônios

Ocitocina Sintético Frasco 10ml

Cloprostenol Sódico Frasco 4ml/ 20 ml

Cipionato de estradiol Frasco 10ml



Anestésicos

Cloridrato de Iidocaína + epinefrina 2% Frascos 50 ml

Cloridrato de xilazina 2% Frascos 10 ml

Acepromazina 1% Frascos 20 ml

Detomidina 1% Frasco 5ml

Cetamina 10 % Frasco 10ml

Vitaminas 

Vitamina K Hidrossolúvel Frasco 20 ml

Vitamina B12

Metilarsinato de sódio, Citrato de ferro amoniacal 
verde, solução milesimal de adrenalina 

Ampolas 15 ml

Glicose 50% Bolsas 500 ml

Boroglunato de Cálcio + Glicerofosfato de sódio + 
Cloreto de Magnésio + Cafeína + Dextrose.

Frasco 100 ml
Frasco 200 ml
Frasco 500 ml

Borogluconato de cálcio + Glicerofosfato de cálcio + 
Cloreto de magnésio Frasco 500 ml

Gluconato de Cálcio + Glicerofosfato de Cálcio + 
Cloreto de Magnésio + Glicose + D-Sacarato de Cál-
cio

Frasco 500 ml

Vitamina A (palmitato) + Vitamina D3 + Vitamina E 
(complexo ADE)

Frasco 200 ml 
Frasco 500 ml

Ferro elementar (sob a forma de hidróxido férrico em 
complexo dextrânico Frasco 50 ml

Modificador Orgânico Frasco 200 ml 
Frasco 500 ml

Antitóxicos

Acetil DL Metiomina + cloreto de Colina + Cloreto 
de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cloreto de 
L-Arginina + Ribovlavina + Nicotinamida + Pantote-
natode Cálcio + Glicose

Frasco 100 ml

Bicarbonato de sódio, Magnésia Calcinada, Carbona-
to de Cálcio, Sulfato de Magnésio Pacote 500 g



Solução de silicone a 30% suspensão de metilcelulo-
se 

Frasco 100 ml

Sorbitol 50 g Frasco 100 ml

L-Arginina + L-Leucina + VitaminaB1 Vitamina B6 
+  Sorbitol 

Frasco 100 ml

Cloreto de Colina + N Acetil DL metionina +Vitami-
na B2 + Vitamina B6 + Inositol + Frutose + Glicose

Frasco100 ml
Frasco 200 ml

Atropina 1% Frasco 10 ml

Solução Eletrolítica  Estéril

Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio
e lactato de sódio 

Bolsas 500 ml
Bolsas 1000 ml

Dextrose anidra ,Cloreto de Sódio, Cloreto de Potás-
sio, Cloreto de Cálcio Dihidratado, Cloreto de Mag-
nésio Hexahidratado, Lactato de Sódio, Vitamina B12
(5ml)

Bolsas de 500 ml

Vermífugos 

Doramectin 100 g Frasco 50 ml

Ivermectina 3,5% Frasco 50 ml

Soro

Soro Antitetânico Frasco 5 ml
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