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PROJETO DE LEI Nº 053/2018 
 

INSTITUI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 
 

Art. 1º. Fica instituída a prestação de serviços de Inseminação Artificial de 
Bovinos, por intermédio de ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, tendo os seguintes objetivos: 

I - apoiar as famílias do Município que desenvolvam a bovinocultura de leite 
e de corte; 

II - melhorar geneticamente o rebanho, elevando os índices de 
produtividade, gerando maior renda ao produtor; 

III - reduzir os riscos de transmissão de doenças venéreas e/ou 
infectocontagiosas da esfera reprodutiva. 

 Art. 2º. A prestação do serviço de Inseminação Artificial de Bovinos conta 
com a utilização de sêmen de qualidade reconhecida, material e mão de obra, 
atendendo as necessidades de melhoramento genético de diversas raças. 

Art. 3º. Para o fornecimento do material e mão de obra, fica fixado o preço 
público de Inseminação Artificial de Bovinos em 0,44 URT (Unidade de 
Referência Tributária).  

Art. 4º. O valor da dose do sêmen bovino varia de acordo com a raça 
específica, e será pago pelo produtor rural conforme valor do produto adquirido 
pelo Município. 

Art. 5º. Os produtores rurais, quando do pedido de inseminação, poderão 
receber os seguintes subsídios: 

I – de até 100% (cem por cento) ao produtor rural cadastrado em programas 
municipais, estaduais ou federais; 

II - de 75% (setenta e cinco por cento) ao produtor de leite, desde que 
comprovada a comercialização com notas de produtor rural para laticínios ou 
estabelecimentos registrados; 

III – de 25% (vinte e cinco por cento) ao produtor de leite e de rebanho de 
corte, para consumo próprio na manutenção da sua subsistência. 
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Art. 6º. Para se habilitar à concessão de subsídios para a Inseminação 
Artificial de Bovinos, os produtores rurais deverão atender aos seguintes pré-
requisitos: 

I - a propriedade encontrar-se dentro dos limites geográficos do Município 
ou nos casos em que a propriedade se localizar na divisa de municípios dentro 
de seus limites, ter a sede familiar e produtiva dentro da área pertencente ao 
Município de Glorinha; 

II - possuir Talão de Produtor vigente, com movimentação ou respeitando o 
ciclo de cada atividade agropecuária; 

III - não possuir débitos municipais em atraso.  

Parágrafo único. Poderão ser fornecidas até 30 (trinta) inseminações por 
propriedade/ano, dependendo do recurso financeiro disponível do Município. 

Art. 7º. O preço público da Inseminação e o valor do sêmen específico serão 
lançados no ato da solicitação, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, e 
deverão ser pagos em até 30 (trinta) dias, na Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

Art. 8º. Para o desenvolvimento dos programas, conforme dispõe o Inciso I 
do art. 5º desta Lei, o Município poderá firmar parcerias ou convênios com 
Órgãos ou Entidades ligadas diretamente ao setor de bovinocultura de leite ou 
corte, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Art. 9º. Os recursos financeiros obtidos com a aplicação da presente Lei 
serão destinados ao FARM - Fundo Agropecuário Rotativo Municipal. 

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

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal 
 

 
 


