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PROJETO DE LEI Nº 036/2022, de 22 de abril de 2022. 

 

     ---------------------------------------------------------------------------- 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 

1.774/2017, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL 

PARA INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS REALIZADAS 

EM GADO LEITEIRO PARA OS PRODUTORES 

RURAIS DE PICADA CAFÉ 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

 

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

 

 

LEI: 

 

Art. 1º- A Lei Municipal nº 1.774/2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

 

“Art. 1° - Fica instituído no âmbito municipal o PROGRAMA MUNICIPAL PARA INSEMINAÇÕES 

ARTIFICIAIS REALIZADAS EM GADO LEITEIRO que consiste no subsídio de até 80% (oitenta por cento) do valor 

do sêmen destinado ao melhoramento do gado leiteiro, mediante ressarcimento ao produtor. 

... 

 

§ 2º O ressarcimento ao produtor de que se trata esse caput é condicionada à apresentação de nota 

fiscal e estará limitada aos valores estabelecidos em decreto. ” 

 

Art. 2º- Esta LEI entra em vigor a contar de 1º de maio de 2022. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 22 de abril de 2022. 

 

                 

 

 

 

 

         LUCIANO KLEIN 

       Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 036/2022 
 

Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

  Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 036/2022, que versa sobre a 

alteração da Lei Municipal nº 1.774/2017. 

  O presente Projeto de Lei visa aumentar a produtividade do setor primário, que representa expressiva 

parcela do retorno de recursos do ICMS do Município através da venda de leite. 

  De longa data o Município tem fomentado localmente a inseminação artificial de gado leiteiro, 

através de leis específicas e chamamento público, o que tem limitado a opção de sêmens e empresas participantes. 

Atualmente o produtor efetua o pagamento de 20% do valor do sêmen diretamente à empresa e o Município paga o 

restante dos 80% para a empresa.  

 Considerando que o chamamento público anteriormente realizado se encerrou e não possui 

possibilidade de prorrogação e, após realizadas pesquisa com empresas fornecedoras de sêmen sobre seu interesse em 

participar do chamamento público, obteve-se informação de que todas elas não participariam, por conta da forma que 

o município e produtores realizam o pagamento do sêmen, pois não conseguem efetuar suas respectivas prestações de 

contas. Tal fato, inclusive, ocorre com a empresa que atualmente fornece o sêmen. 

Assim, há a necessidade de o Município remodelar a Lei que trata acerca da matéria, buscando maior 

amplitude e economicidade tanto para os produtores rurais, como para o município, tudo isso com vistas a manter os 

benefícios aos produtores locais, aumentando, consequentemente, a produtividade do setor primário. 

Ademais, a referida alteração terá sua vigência a contar de 1º de maio de 2022. 

Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        LUCIANO KLEIN 

              Prefeito Municipal 


