
 

LEI MUNICIPAL Nº 152/2002, de 04 de Julho de 2002. 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a custear despesas com curso de 

inseminação artificial para munícipes, abre crédito especial e dá 

outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a custear 

despesas com curso de inseminação artificial, com vistas a proporcionar melhorias na qualidade 

genética do rebanho de bovinos produtores de Leite no Município de Novo Xingu. 

 

Art. 2º - O município custeará as despesas de inscrição, 

participação, alimentação, estadia e transporte para curso de inseminação artificial a ser realizado na 

Escola Agrotécnica Federal de Frederico Westphalen, órgão de extensão da Universidade Federal de 

Santa Maria, para até 03 (três) pessoas residentes no Município de Novo Xingu, o qual realizar-se-á 

durante a última semana do mês de Junho de 2002. 

 

Art. 3º - As pessoas que participarem do curso e receberem o 

certificado de conclusão, estarão aptas a realizarem a inseminação de bovinos de produtores de nosso 

município com a utilização de botijões de sêmen,  oriundos do município de Constantina por vias da 

emancipação, sob determinação e supervisão da Diretoria Municipal da Indústria, Comércio e 

Agricultura. 

Art. 4º - As pessoas que participarem do curso deverão apresentar 

os documentos comprobatórios das despesas citadas no artigo anterior para receberem os valores em 

forma de ressarcimento. 

 

     Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por 

conta da abertura do seguinte crédito especial, o qual servirá também para o custeio de despesas 

futuras para a capacitação e treinamento de Servidores e Produtores Rurais: 

 

Órgão:   - Secretaria da Infra-estrutura 

Unidade:  - Diretoria da Indústria, Comércio e Agricultura 

Projeto/Atividade - Capacitação de Servidores e Produtores Rurais 

30.90.33  - Passagens e despesas com locomoção   R$      600,00 

33.90.39  - Outros Serviços de Terceiros – P.J    R$   1.000,00 

33.90.30  - Material de Consumo     R$      400,00 



 

     Art. 6º - Servirá de recurso para cobrir a abertura do Crédito 

Especial, que trata o artigo 5º desta Lei, a redução da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão:   - Secretaria da Infra-estrutura 

Unidade:  - Diretoria da Indústria, Comércio e Agricultura 

Projeto/Atividade - Manutenção e Melhoria Telefonia Urbana 

44.90.51  - Obras e Instalações      R$  2.000,00 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 04 de Julho de 2002.    

 

                       

                

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


