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Lei nº 1007/2011 
 
 

Autoriza o Município a efetuar e subsidiar prestação 
de serviços de inseminação artificial e dá outras 
providências 

 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o município de Vespasiano Corrêa autorizado a efetuar e subsidiar a prestação de 

serviços de inseminação artificial, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. 

Art. 2º A inseminação artificial será para bovinos e suínos e os serviços serão pagos pelo 

solicitante beneficiado de acordo com os valores e normas fixados por esta Lei. 

§ 1º O preço de sêmen bovino e suíno será fornecido para o solicitante pelo preço adquirido do 

fornecedor, pelo Poder Público. 

§ 2º O sêmen colocado a disposição dos produtores deverá ser de boa qualidade, visando o 

melhoramento genético do rebanho, e será escolhido pelo solicitante, dentro das variáveis colocadas à 

disposição. 

§ 3º Excetua-se do programa estabelecido por esta Lei, o fornecimento de sêmen para suínos 

criados em sistema de integração. 

Art. 3º Para deslocamento da equipe técnica será cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) por 

atendimento. 

Art. 4º O incentivo que o Poder Executivo fornecerá ao produtor será da seguinte forma: 
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I - Para cada R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de notas fiscais de venda de leite, emitidas 

pelos produtores, haverá um crédito de R$ 22,00 (vinte e dois reais), que será abatido do valor devido 

pelos serviços da inseminação e o fornecimento do sêmen. 

II - O encontro de contas entre o produtor e o Poder Executivo Municipal deverá ser realizado 

em até 90 (noventa) dias, após a inseminação. 

III - Se no encontro de contas, resultar em valor a ser pago ao Município, o produtor receberá 

um documento de arrecadação com prazo de 10 (dez) dias para a quitação. Se ocorrer que o valor do 

incentivo superar o valor devido pelo produtor, este, nada deverá ao Município, e receberá quitação dos 

serviços realizados no período.   

§ 1º O valor do incentivo será calculado por período, conforme estabelecido no item II do caput, 

não remanescendo saldo para serem descontados ou cobrados em períodos posteriores. 

§ 2º O produtor que não comparecer ao setor competente para efetuar o acerto dentro do prazo 

estabelecido no caput, perderá o direito ao incentivo, e o Poder Executivo Municipal emitirá o 

documento de arrecadação dos serviços de inseminação realizados. 

 Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, por Decreto, especificadamente 

na forma e controles dos serviços e arrecadação. 

Art. 6º Os recursos para cobertura da presente Lei, correrão por dotação orçamentária própria, 

inserida na Lei orçamentária do Município, sob o programa da INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. 

Art. 7º Fica concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Lei, para que 

os produtores inadimplentes com o acerto de contas possam regularizar sua situação.  

Parágrafo único. Após este prazo o produtor não terá mais direito ao incentivo oriundo da Lei 

nº 644/2005, e o Poder Executivo emitirá o documento de arrecadação dos serviços de inseminação 

realizados. 
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Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 644/2005, esta 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e onze. 

 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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