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PROJETO DE LEI Nº 026/2017                  Tiradentes do Sul, RS, 14 de Setembro de 2017. 
 
 

    

CRIA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMNTO DA PE-
CUÁRIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO DE TIRADENTES 
DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha e propõe ao Legislativo 
Municipal o seguinte Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - Fica criado o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira no Município 

de Tiradentes do Sul, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 
Art. 2º - O Programa será desenvolvido com a efetiva participação dos produtores de 

leite, coordenado pelo Poder Público Municipal e integrado por órgãos técnicos, financeiros e de 
apoio. 

 
Art. 3º - O Programa tem como objetivos principais: 
 
I - incentivar a produção de leite dentro da pequena propriedade rural e com isto in-

crementar a produção; 
 
II - diversificar as atividades dentro da pequena propriedade rural; 
 
III - desenvolver a bovinocultura de leite de maneira que gere renda e ocupações no 

meio rural e que seja economicamente viável ao produtor rural; 
 
IV - incentivar através do programa a permanência do produtor e do jovem no meio 

rural, desestimulando o êxodo rural; 
 
V - aumentar o retorno de ICMS ao município de Tiradentes do Sul, através da produ-

ção de leite; 
 
VI - capacitar os produtores rurais na atividade leiteira; 
 
VII - melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho da família rural; 
 
VIII- desenvolver o espírito associativo para os produtores; 

 
IX - aumentar o rebanho leiteiro; 
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X - melhorar a fertilidade do solo pelo aproveitamento do adubo orgânico; 
 
XI - promover o uso adequado do solo; 
 
XII - incentivar a implantação de pastagens perenes e anuais; 
 
XIII - promover a melhoria na genética e na sanidade animal do rebanho leiteiro; 
 
XIV - promover melhorias na infraestrutura, como encascalhar ao redor das constru-

ções rurais, corredores para circulação de animais, preenchimento de alicerces, aterros, constru-
ção, ampliação ou reforma de estábulos, bem como no acesso as propriedades rurais. 
 

XV - melhorar o desenvolvimento produtivo da atividade e o padrão de qualidade do 
leite. 

 
Art. 4º - O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Município será inte-

grada pelos seguintes órgãos: 
 
I – Coordenação Geral, composta por: 
 
a) Secretário Municipal da Agricultura; 
b) 01 (um) membro do Escritório Municipal da Emater; 
c) 01 (um) membro do Conselho Municipal Agropecuário.  
II - Quadro técnico composto por: 
a) 01 (um) membro da Secretaria Municipal da Agricultura; 
b) 01 (um) membro do Escritório Municipal da Emater. 
 
Art. 5º - O produtor interessado em participar do programa deverá se cadastrar e/ou 

se inscrever na Secretaria Municipal da Agricultura. 
 
Art. 6º - Para acessar aos benefícios disponibilizados pelo Programa o produtor deverá 

atender os seguintes requisitos: 
 
I  - possuir talão de produtor rural com inscrição no Município; 
 
II - apresentar certidão negativa de débito municipal; 
 
III - estar estabelecido com sua atividade produtiva em zona rural do Município; 
 
Art. 7º - Para incremento da produção primária poderão ser concedidos aos produto-

res, incentivos e/ou subsídio no custo de horas máquinas na seguinte proporção 

a) 70% (setenta por cento) até 10 horas trabalhadas, levando em consideração o 
somatório das horas de todas máquinas envolvidas nos serviços realizados na 
propriedade rural. 

b) 50% (Cinqüenta por cento)até 20 horas trabalhadas, levando em consideração o 
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somatório das horas de todas máquinas envolvidas nos serviços realizados na 
propriedade rural. 

 
Art. 8º - Constituem-se recursos do programa de incentivo ao desenvolvimento de pe-

cuária leiteira: 
 
I - aqueles constantes no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 
 
II - os recursos do Executivo, Empresas, ONGs, Sindicatos, Governo Estadual e Governo 

Federal. 
 
Art. 9º - A presente Lei poderá ser regulamentada através de Decreto, pelo Executivo 

Municipal, no que couber. 
 
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL, 
aos 14 dias de Setembro de  2017. 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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   JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº  026/2017 

 

   Senhor Presidente, 
 
 
   Senhores Vereadores; 
 
 
   A proposição da matéria é competência do Executivo Municipal, o que re-
veste de legalidade a ação no que tange a origem do Projeto de Lei que: Cria o Programa de De-
senvolvimento da Pecuária Leiteira do Município de Tiradentes do Sul, e dá outras providências. 
 
   Tal Projeto de Lei, foi objeto de estudo e de sugestão dos Produtores de 
Leite do nosso município, bem como orientação da área técnica no sentido incentivar a Bacia Lei-
teira, visando incremento na produção e conseqüentemente na receita do produtor e do retorno 
de recursos, principalmente de ICMS ao município. 
 
   O Programa proposto, tem seus objetivos elencados no Art. 3º do referido 
Projeto de Lei, e visa principalmente promover melhorias na infraestrutura da propriedade bem 
como no acesso a propriedade, e deverá ser acompanhado por equipe técnica, para que possa-
mos melhorar o desenvolvimento produtivo da atividade e o padrão de qualidade do leite. 
 
   Portanto, solicitamos uma análise do referido Projeto de Lei por parte dos 
nobres Edis, e após sua Aprovação. 
 
   Ao tempo em que esperamos continuar contando com o costumeiro apoio 
de Vossas Excelências, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhes nossos elevados protestos 
de alta estima e permanente consideração. 
 
 
    Tiradentes do Sul-RS, 14 de Setembro de 2017. 
 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 

 
 

 


