
LEI Nº 846, DE 24 DE JUNHO DE 2008. 
 

 Fixa critérios para distribuição de sêmen. 
           
           O Prefeito Municipal.  

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a distribuir gratuitamente aos produtores rurais de Nova 
Ramada sêmen bovino, tendo como objetivo o melhoramento genético e conseqüente aumento da 
produção e produtividade do rebanho de bovinos de leite e corte. 

Parágrafo único. O valor máximo por sêmen a ser adquirido/distribuído não poderá ultrapassar R$ 
15,00 (quinze reais). 

Art. 2º Para que os produtores possam utilizar-se desta Lei deverão se enquadrar nos seguintes 
critérios: 

I - Serem produtores rurais proprietários ou arrendatários de áreas localizadas em nosso Município, 
aqui possuindo bloco e inscrição de produtor rural. 

II - Ter seu rebanho devidamente cadastrado na Inspetoria Veterinária Local e na Secretaria Municipal 
de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

III - Se estiver produzindo e comercializando leite deverá comprovar com a emissão da nota fiscal de 
produtor e sua referida contra nota. 

Art. 3º Será realizado anualmente, nos meses de janeiro e fevereiro, o cadastro dos produtores junto a 
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

Parágrafo único. Poderão ser incluídos novos interessados, ao longo do ano, que se enquadrarem nos 
critérios. 

Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei, será feita pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 5º Fica o Município autorizado a adquirir doses de sêmen, através de contratação de empresas 
que forneçam e/ou realizem a aplicação do sêmen. 

Art. 6º Fica o poder Executivo Municipal autorizado regulamentar a presente lei Municipal via 
Decreto Executivo no que couber. 

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias especificas. 

Art. 8º Fica revogada a Lei Municipal nº 33, de 18 de março de 1997. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 24 de Junho de 2008. 
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