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LEI Nº 4.272/2017

DISPÕE  SOBRE  O  PROGRAMA  DE
INSEMINAÇÃO  ARTIFICIAL  DO
REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO,  A
CONCESSÃO  DE  INCENTIVOS  PARA
INSEMINAÇÃO  ARTIFICIAL  NO
REBANHO  LEITEIRO,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 O  PREFEITO MUNICIPAL  DE  SEBERI,  Estado  do  Rio
Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
 Faço  saber  que o  Poder  Legislativo  Municipal  aprovou,  e
sanciono, e promulgo a seguinte LEI:

 Art. 1º - É instituído no Município de Seberi, o Programa de
Inseminação Artificial, com a finalidade de reduzir custos ao produtor,
visando  o  aumento  da  produção  primária  e  o  incremento  de
produtividade na bacia leiteira do município, mediante a concessão de
incentivos para a inseminação artificial no rebanho bovino, nos termos
desta Lei.

Art. 2º - São objetivos do programa de incentivo de que
trata o artigo anterior:

I  –  viabilizar  a  pequena  propriedade,  evitando  o  êxodo
rural;

II – geração de emprego e renda no campo;
 III – incrementar a produção primária, elevando o índice de
participação  do  Município  na  arrecadação  estadual  em  relação  ao
volume total da receita;
 IV – fomentar o desenvolvimento econômico e social.

 Art. 3º  -  A concessão de incentivos para a inseminação
artificial,  no  rebanho  leiteiro  bovino,  consiste  no  custeio  pelo
município, da prestação dos serviços de inseminação artificial, limitado
ao valor  de R$ 50,00  (cinquenta reais)  por  inseminação.  Este valor
engloba o custeio das despesas com deslocamento até a propriedade
rural, materiais de uso descartáveis (bainha e luva) e a inseminação
artificial propriamente dita.

§ 1º. Será de responsabilidade do produtor rural os custos
com o sêmen a ser utilizado.
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§ 2º. O incentivo de que trata o caput deste artigo, ficará
limitado ao total de 60 (sessenta) inseminações mensais e, a 10 (dez)
inseminações mensais por produtor;

§  3º. O  valor  do  incentivo  poderá  ser  reajustado
anualmente pela variação positiva do índice do IGP-M da FGV, por meio
de decreto do executivo municipal 

Art. 4º - Para ter acesso ao incentivo de que trata esta lei,
o produtor rural deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Ter sua inscrição de produtor no Município, comprovado
mediante apresentação e/ou cadastro de bloco de produtor;

II - Ser efetivamente produtor do município, independente
de endereço residencial;
 III – Possuir plantel de rebanho bovino em lactação limitado
a quantidade de 15 (quinze) animais;

Art. 5º - A Secretaria Municipal da Agricultura, juntamente
com  a  EMATER  do  Município,  farão  anualmente  o  cadastro  das
propriedades  rurais,  com  o  objetivo  de  verificar  e  comprovar  o
atendimento pelos produtores, dos requisitos de que trata o artigo 4º
desta lei.

Art.  6º  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a
terceirizar os serviços de  inseminação artificial de que trata esta Lei,
mediante a contratação de empresa privada devidamente capacitada,
observando para tanto, a legislação aplicável.

 Art. 7º -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei,
correrão a conta das dotações orçamentárias do orçamento municipal.

 Art.  8º  -  O  Poder  Executivo  Municipal,  poderá
regulamentar, por Decreto, no que couber, a presente Lei.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

 Art.  10  -  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI – RS, 03 DE MAIO DE 2017.
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 CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRET. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA  AO  PROJETO  DE  LEI
Nº 56/2017

A  criação  de  gado  de  leite  e  a  produção  leiteira  constitui-se,
atualmente, como uma das principais atividades econômicas de maior
repercussão e que envolve o maior número de famílias rurais  de nosso
Município, contribuindo para o desenvolvimento global e sustentação
econômica do Município.

O  Município  vem  apresentando  um  crescimento  desta
atividade  nas  pequenas  propriedades  o  que  tem aumentado  a  sua
importância estratégica e econômica, que permitindo a permanência
na  atividade agropecuária  de  grande  número  de  famílias,  que,   de
outra forma, teriam que abandonar suas propriedades e, até, o próprio
Município.

Nesse processo, o apoio do Poder Público Municipal para a
manutenção  e  desenvolvimento  das  pequenas  propriedades  rurais,
aqui especificamente nos serviços de inseminação artificial do rebanho
bovino,  visa  também  a  melhoria  da  qualidade  e  o  aumento  da
produtividade do rebanho e, consequentemente, o aumento da renda
ao produtor rural.

Este é o propósito do presente Projeto de Lei, para o qual
esta Administração Pública Municipal conta com o apoio e aprovação
dos nobres edis dessa Câmara.

Atenciosamente,
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Cleiton Bonadiman
PREFEITO MUNICIPAL
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