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Regulamento de Organização das Actividades dos Médicos Veterinários

 

da Câmara Municipal de Setúbal1

    

CAPÍTULO I 

Competências

   

Art.º 1.º  

Compete aos Médicos Veterinários do Quadro Técnico Superior da Câmara Municipal:  

1. Inspecção Sanitária dos Matadouros da Rede Nacional de Abate:  

- Inspecção ante-mortem dos animais 

- Inspecção dos alojamentos dos animais 

- Inspecção sanitária propriamente dita (provas de laboratório, biológicas, 

histológicas e tóxicas) 

- Inspecção das salas de manipulação da carne 

- Inspecção permanente sobre a conservação da carne pelo frio 

- Inspecção sobre as condições higiénicas do transporte da carne e miudezas até aos 

talhos 

- Destruição dos rejeitados ou o seu aproveitamento industrial 

- Marcação das carcaças inspeccionadas e classificação das mesmas (se necessário) 

- Inspecção das condições higiénicas de transporte das carcaças, fressuras e miudezas  
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2. Inspecção Sanitária nos Matadouros Particulares, com indústria de carne, 

designadamente:  

- Ante-mortem 

- Post-mortem (com provas de laboratório, biológicas, histológicas, bacteriológicas e 

triquinoscopia) 

- Inspecção das salas de manipulação da carne e suas fases, e higiene do pessoal 

- Inspecção sobre a tecnologia da carne (Inspecção da matéria prima - carne, 

maquinaria, utensílios, instalações, controle de aditivos, capacidade frigorífica total 

para as carcaças e produtos derivados) 

- Destruição dos rejeitados ou o seu envio a outras indústrias 

- Marcação das carcaças e classificação 

- Capacidade máxima de abate  

3. Inspecção Sanitária nos Matadouros Particulares - Aves  

3.l. As disposições já incluídas nos outros Matadouros:  

- Inspecção em vida, nos locais de cria 

- Inspecção em vida, no matadouro 

- Inspecção da cadeia de abate 

- Destruição ou aproveitamento industrial das penas e vísceras não comestíveis e das 

carcaças reprovadas pela inspecção sanitária 

- Marcação sanitária das carcaças  

4. Inspecção Sanitária do Pescado, nomeadamente:  

- Inspecção nos locais de venda (lota, mercados municipais, outros estabelecimentos 

comerciais de venda ao público) 

- Inspecção do Pescado para a Indústria (da matéria prima, na sua partida, da higiene 

do processo de fabricação, do armazenamento, controlo tecnológico) 

                                                                                                                                                                                    

 

1 Aprovado por deliberação camarária de 01/02/84, sancionadas pela Assembleia Municipal em 09/03/84. 
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- Inspecção dos meios de transporte utilizados para transportar o pescado, o seu 

estado higiénico, limpeza e desinfecção 

- Inspecção das condições higiénicas, dos postos de venda considerados 

anteriormente 

- Provas laboratoriais (químicas e biológicas) quando necessárias 

- Inspecção dos processos de conservação, durante todo o processo de 

comercialização (caixas - salmoura ou gelo, câmaras frigoríficas, bancadas 

frigoríficas, câmaras de congelação)  

5. Inspecção Sanitária a mercados, supermercados, restaurantes, casas de pasto, 

leitarias, peixarias, cafés e estabelecimentos similares. – Além dos já indicados nas 

inspecções anteriores deve fazer-se a inspecção de ovos, fruta, legumes e de verduras 

em geral.  

6. Inspecção do leite e derivados (alterações e adulterações, análises fisico-químicas, 

análises bacteriológicas, inspecção de leitarias e centros colectores de centrais 

leiteiras).  

7. A inspecção técnica, relacionada com a autorização e inspecção de instalações, de 

matadouros, centrais leiteiras, indústrias lácteas, estabelecimentos industriais e 

quaisquer outros estabelecimentos onde se preparem, armazenem ou exponham à 

venda, produtos alimentares de origem animal – e informação respectiva à Direcção 

Regional do Ribatejo e Oeste.  

8. Inspecção sanitária de feiras, exposições e concursos de animais.  

9. Inspecção sanitária no abate domiciliário de suínos.  

10. Profilaxia sanitária da raiva:  

- Canil Municipal 

- Animais em sequestro, observação 
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- Envio laboratorial de animais mortos, no período de observação 

- Animais errantes, apanhados pela Câmara. Sua Vacinação posterior 

- Abate de cães errantes 

- Atestados visados 

- Colaboração com a Direcção Geral de Saúde, na adopção de medidas que sirvam 

necessidades comuns, no que respeita à profilaxia da raiva.   

Art.º 2.º  

Compete ainda aos Veterinários da Autarquia:  

a) A execução de campanhas de profilaxia, a nível de concelho, desde que para isso 

sejam mandatados pela Direcção-Geral de Pecuária, através da Direcção Regional do 

Ribatejo e Oeste. 

b) A emissão de guias sanitárias de trânsito, desde que devidamente autorizados pela 

Direcção Regional da Direcção Geral de Pecuária. 

c) A elaboração de resumo de actividades mensal, em duplicado, sendo um dos 

exemplares destinado à Direcção Regional e o outro à Câmara Municipal.    

CAPÍTULO II 

Disposições Gerais

   

Art.º 3.º  

Elaborar anualmente, o relatório de toda a sua actividade.    
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Art.º 4.º  

No âmbito da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, os Veterinários Autárquicos, 

poderão substituir os veterinários das outras autarquias.   

Art.º 5.º  

Os Veterinários Autárquicos poderão substituir outros veterinários de outras autarquias que 

não pertençam à Associação em situações específicas ou de grandes necessidades de serviço.   

Art.º 6.º  

1. As substituições dos Veterinárias Autárquicos, em situação de licença para férias, de 

doença, ou outras ausências ou impedimentos, serão efectuadas pelas unidades 

existentes no Quadro Técnico Superior, por acordo entre estas.  

2. Neste esquema de substituições, poderão ser incluídos o ou os Veterinários 

Municipais de Partido, se assim o concordarem, evitando o recurso aos Serviços da 

Direcção Regional do Ribatejo e Oeste, nas situações consideradas, cujos efectivos 

são reconhecidamente insuficientes. 


