
PROJETO DE LEI N° 021/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018. 

 

 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI 

MUNICIPAL 2.114/2009 E INCLUI O ARTIGO NA MESMA 

LEI. 

 

 

 

  Art. 1º - Altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.114/2009, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a entregar aos produtores rurais as doses 

de sêmen, nos termos do artigo 1º desta lei, aos produtores rurais que estiverem cadastrados na 

Secretaria da Agricultura e tiver feito o devido processo de acasalamento, e que tenham a estrutura de 

congelamento dentro de sua propriedade, com botijão com selo do Inmetro. 

 

 § 1º - Para o produtor retirar as doses de sêmen, nos termos do artigo 1º desta lei, 

deverá assinar termo de compromisso, no qual deverá constar a quantidade de doses de sêmen, por 

touro, a quantificação do valor total (sem considerar subsídio), responsabilizando-se pela indenização 

de todos estes, acaso os perca, por qualquer motivo; 

 

 § 2º - Para retirar o sêmen, o produtor deverá apresentar o recibo de pagamento do 

sêmen, devidamente quitado junto à tesouraria do Município; 

 § 3º - Para o produtor ter direito a retirada de sêmen, e ou a concessão de subsídio 

deverá estar em dia com o Município, não podendo ter nenhum débito, a não ser que esteja parcelado 

e com os pagamentos adimplidos; 

 

 § 4º - O Produtor que retirar o sêmen, além da responsabilidade da boa manutenção 

deste deverá comprovar que é profissional, com capacidade técnica para aplicar o sêmen, e ou que 

tenha algum profissional habilitado com esta capacidade técnica, no conjunto familiar. 

 

 § 5º - O percentual previsto no parágrafo segundo do artigo 2º da Lei Municipal 

2.114/2009 deverá ser aplicado unicamente sobre a quantidade de femeas efetivamente em idade de 

reprodução, excluindo-se expressamente as femeas com idade inferior a 13 meses. 

 

 § 6º - Com exceção dos produtores que tem estrutura de congelamento, nos termos do 

caput do artigo 4º desta lei, todos poderão ser atendidos por profissionais inseminadores cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Agricultura, onde é disponibilizado o sêmen. 

 

 § 7º - O produtor, para ter direito aos benefícios previstos nesta lei deverá apresentar 

sempre até o dia 30 de abril de cada ano o extrato de seus animais cadastrados junto à Inspetoria 

Veterinária do Município, e o Atestado de Conformidade emitido pela Inspetoria Veterinária e 

Zootécnica. 



 § 8º - O Produtor que tiver deferida  entrega de sêmen, para manter em botijão em sua 

propriedade deverá manter este armazenado dentro das normas, para evitar a sua perda, mantendo o 

nível de nitrogênio para evitar dano e ou a perda do produto. 

 

 Art. 2º - Inclui o artigo 5º na Lei Municipal nº 2.114/2009, com a seguinte redação: 

 

  Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

        Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em ...      

 

 

  

  

 

 

                    Visto em 02/05/2018 

 

 

Valdi Luis Goldschmidt 

                      Prefeito Municipal 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 021/2018. 

 

 

   Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores: 
 

   

 O presente Projeto de Lei visa alterar a Lei Municipal nº 2.114/2009 para 

adequá-la a realidade dos dias atuais, com o aprimoramento das tecnologias, que na época da criação 

da Lei nº 2.114/2009, que instituiu O Incentivo ao Melhoramento Genético do rebanho Bovino 

Leiteiro, não existia a época, produtores com estrutura de congelamento para conservação de sêmen na 

propriedade, e pensando nesse segmento de produtores estamos alterando a legislação para tornar 

possível a entrega de sêmen aos produtores na forma do programa estabelecido, porém o produtor 

retirará e manterá o sêmen no seu botijão de sêmen particular, sendo também responsável pela 

aplicação do sêmen. 

 Visto ser apenas o objetivo desta alteração é regulamentar a entrega de sêmen 

para os produtores que possuem a estrutura de congelamento e conservação própria e aplicação do 

referido sêmen, na sua propriedade ou grupo familiar.  

 Esta regulamentação não trará nenhum aumento de custos em relação ao 

programa que está em andamento. 

 Vale ressaltar que até a aprovação da alteração proposta pelo presente Projeto de 

Lei, esta retirada de sêmen, da forma como vinha ocorrendo esta bloqueada, por não possuir 

embasamento legal. 

 

 

 

 

Valdi Luis Goldschmidt 

                      Prefeito Municipal 

 


