
LEI MUNICIPAL Nº 423/2007, de 19 de julho de 2007.  

       

Dispõe sobre o Programa de Incentivo a Bacia Leiteira no 

Município de Novo Xingu – RS 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 - É instituído o Programa Municipal de Incentivo a Bacia 

Leiteira no Município de Novo Xingu – RS, o qual obedecerá o disposto nesta Lei. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

     Art. 2º - São objetivos do Programa citado no artigo 1º desta Lei: 

 

     I – Objetivo Geral: 

 Fomentar a produção de leite bovino no município como uma 

forma alternativa de renda, especialmente para as pequenas propriedades. 

 

II - Objetivos Específicos: 

     a) Melhorar a qualidade genética dos animais utilizados na 

produção de leite; 

     b) Incentivar e orientar a criação correta das terneiras, para que, 

no futuro, se tornem animais com as qualidades de produção e adaptação desejadas; 

      c) Incentivar a implantação e manejo correto das pastagens; 

     d) Evitar a disseminação de doenças; 

     e) Incentivar a construção de instalações adequadas para o manejo 

dos animais; 

     f) Incentivar o preparo correto e a estocagem de alimentos, para 

os períodos de escassez; 

     g) Incentivar práticas de higiene no manejo do leite. 

 

CAPÍTULO II 

DO SUBSÍDIO À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal de Novo Xingu – RS, 

autorizado a subsidiar 40% (quarenta por cento) do valor do sêmen, utilizado pelos Servidores da 

Diretoria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura, na realização de inseminações artificiais em 

matrizes bovinas de propriedade de Produtores de Leite do Município.  

 

     Art. 4º - Como forma de controle, o município deverá adquirir o 

sêmen e estocá-lo em recipientes próprios. 



 

     Art. 5º - O produtor beneficiado com o subsídio deverá pagar o 

equivalente 60% (sessenta por cento) do valor de cada dose de sêmen, junto à tesouraria da Prefeitura 

Municipal. 

     Parágrafo Primeiro - O pagamento deverá ser realizado num 

prazo de até 60 (sessenta) dias após o seu lançamento, junto ao Departamento de Cadastro, Tributação, 

ICMS e Fiscalização de Receitas da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Segundo – A partir da data de realização do serviço, 

o setor responsável terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar o lançamento referido no 

parágrafo anterior. 

 

     Art. 6º - O produtor interessado deverá solicitar o serviço junto a 

Diretoria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura, indicando o tipo de sêmen desejado, com a 

antecedência necessária, conforme determinação do Departamento Técnico. 

     Parágrafo Único – O sêmen a ser solicitado pelo Produtor deverá 

estar na relação de disponíveis na Diretoria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura. 

 

     Art. 7º - O município disponibilizará Servidores para a realização 

das inseminações, os quais preencherão um formulário de solicitação de serviço, a ser assinado pelo 

Produtor, com a indicação do tipo de sêmen e o valor em reais que caberá ao mesmo. 

 

CAPÍTULO III 

DO INCENTIVO À CRIAÇÃO CORRETA DA TERNEIRA 

 

     Art. 8º - Fica o município autorizado a realizar Programa de 

incentivo à Criação Correta da Terneira, como forma de incremento à receita dos Produtores de Leite, 

com a venda de novilhas e/ou diminuição das despesas, evitando a aquisição de animais de terceiros. 

 

     Art. 9º - Para a concretização do disposto no artigo anterior o 

município fica autorizado a realizar concursos e adquirir premiações, bem como, outros equipamentos 

ou instrumentos necessários à realização de demonstrações ou a prestação de pequenos serviços junto 

às propriedades rurais. 

 

     Art. 10 – Para a realização dos concursos, o Executivo Municipal 

instituirá regulamento, onde estarão constadas todas as regras, datas e condições de participação, bem 

como, a premiação a ser distribuída.  

 

CAPÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL 

      

     Art. 11 – O município fica autorizado em manter um conjunto de 

máquinas capazes de realizar trabalhos nas propriedades rurais, objetivando a melhoria das condições 

técnicas de produção de leite. 



     Art. 12 – A forma de utilização das máquinas será definida pela 

Diretoria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura, a qual deverá realizar planejamento 

específico para cada tipo de serviço a ser prestado. 

 

     Art. 13 – O município cobrará do produtor pela quantidade de 

horas trabalhadas com a máquina e/ou o equipamento, de acordo com valores, formas e prazos de 

pagamento definidos em Lei específica. 

 

     Art. 14 – O município poderá realizar serviços com máquinas e 

equipamentos sem custo aos Produtores de Leite, como forma de incentivo a manutenção e a expansão 

da atividade, a partir da realização de programas específicos. 

     Parágrafo Único – Fica condicionada a realização dos serviços, 

de que trata o caput deste artigo, à confecção de regulamento, à existência de verbas orçamentárias e à 

aprovação por parte do Executivo Municipal. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

     Art. 15 – Para ter direito aos benefícios da presente Lei o 

Produtor deverá possuir as instalações e os animais produtores de leite neste município, além de Talão 

de Produtor Rural registrado em Novo Xingu – RS, com o qual deverá emitir as notas de venda da sua 

produção. 

     Parágrafo Único – Fica definida a Diretoria Municipal da 

Indústria, Comércio e Agricultura como órgão que fará a fiscalização das exigências contidas no caput 

deste artigo. 

 

  Art. 16 - O município manterá em seus orçamentos, dotações 

específicas para atender as despesas decorrentes da presente Lei. 

 

     Art. 17 – Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber, 

através de Decreto do Executivo Municipal. 

 

    Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                                               GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 19 de julho de 2007.     

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


