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LEI Nº 1226, DE 09 DE JUNHO DE 2015. 

 
 
ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 970 DE 16 DE 
MARÇO DE 2011 QUE INSTITUIU O PROGRAMA 
DE ESTÍMULO DE MELHORIA GENÉTICA DE 
GADO LEITEIRO E DE CORTE DO MUNICÍPIO 
DE PORTO MAUÁ, INSTITUI NORMAS AO 
PROGRAMA DISSEMINA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

GUERINO PEDRO PISONI, Prefeito Municipal de Porto Mauá, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições legais: 

 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Mauá 

aprovou e eu, com amparo na Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º - O art. 1º e Parágrafos da Lei Municipal nº 970 de 16 de março de 

2011 passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 1º - Fica criado o Programa de Estímulo a Melhoria Genética do gado 

Leiteiro e de Corte no Município de Porto Mauá, no qual institui a Concessão de Auxílio 
Financeiro ao (a) Produtor (a) Rural para aquisição de material genético para realização 
de inseminação artificial. 

 
§ 1º - O Município auxiliará financeiramente ao (a) Produtor (a), no valor de 

R$ 12,00 (doze) reais para a aquisição de material genético para realização de 
inseminação artificial. 

 
§ 2º - O auxílio financeiro será atribuído ao número de novilhas/vacas aptas 

para a realização da inseminação artificial, com limite máximo de 15 (quinze) 
inseminações artificiais por ano para cada módulo familiar, conforme análise criteriosa 
da Equipe Técnica da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
§ 3º - Referida análise poderá levar em conta a inscrição do (a) produtor (a), 

com a respectiva área, matrícula do imóvel, sala de ordenha da propriedade, bem como 
outros métodos de avaliação, necessários para o fornecimento do referido auxílio. 

 
§ 4º - O material genético do Programa Dissemina ou outro que vier a 

substituí-lo, será doado para os (as) produtores (as) rurais de maneira igualitária aos 
que realizarem cadastro prévio, sendo o excedente utilizado para as famílias que 
possuírem menor número de novilhas/vacas aptas para a inseminação artificial.” 

 
Art. 2º - O art. 2º da Lei Municipal nº 970 de 16 de março de 2011 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 2º - O Incentivo previsto no art. 1º será concedido ao (a) Produtor (a) de 
gado de leite e de corte que preencher os seguintes requisitos: 

I – Estar devidamente cadastrado (a) junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente; 

II – Possuir Bloco de Produtor no Município de Porto Mauá; 
III – Possuir produção de gado leiteiro e/ou de corte no Município, 

devidamente comprovado através de Ficha de Controle fornecida por Órgão de 
Fiscalização; 

IV – Não estar em débito com a Municipalidade.” 
 
Art. 3º - O art. 4º da Lei Municipal nº 970 de 16 de março de 2011 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 4º - O (a) Produtor (a) terá prazo de até 10 (dez) dias, após encerrado o 

mês, para apresentar as notas fiscais de aquisição do material genético ou prestação 
de serviço utilizado na inseminação artificial, devidamente identificado o (a) produtor (a) 
e assinado pelos mesmos, o qual deverá constar especificamente a quantidade e 
valores. 

 
§ 1º - O auxílio será concedido mediante pagamento em dinheiro na 

tesouraria da Prefeitura diretamente ao (a) produtor (a) rural favorecido (a). 
 
§ 2º - Além das notas fiscais especificadas no caput do art. 4º, para receber o 

valor do auxílio o (a) produtor (a) rural deverá apresentar ficha de controle de 
inseminações artificiais realizadas, com a devida identificação do rebanho, data e hora 
da prestação do serviço, assinado pelo (a) produtor (a) e pelo prestador do serviço.” 

 
Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, EM 09 DE 

JUNHO DE 2015. 
 
 

 
GUERINO PEDRO PISONI 

Prefeito Municipal 
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