
Lei N° 059/97 
 
 
 

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

 
 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, 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 de técnicos agrícolas lotados na Secretaria 

Municipal da Agricultura e Abastecimento. 

  Art. 2º A inseminação artificial será em suínos e bovinos, e o preço da inseminação será 

subsidiado em parte pelo município, cabendo ao produtor rural pagar o preço de: R$ 6,00 (seis reais) 

sêmen nacional bovino, R$ 10,00 (dez reais) para o sêmen importado bovino e de R$ 8,00 (oito reais) 

para sêmen de suíno. 

  Art. 3º Após a execução da prestação do serviço a SMAG (Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento) enviará a SMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) 

relação de atendimento a fim desta emitir os recibos de cobrança.  

  Art. 4º O recibo de cobrança terá um prazo de dez dias, e caso não seja pago até o 

vencimento, o valor será lançado em dívida ativa. 

  Art. 5º Só poderão ser beneficiados com a prestação de serviços os produtores rurais que 

não estejam em débito com o município. 



  Art. 6º Os preços fixados por esta Lei, serão reajustados automaticamente e sempre que 

aumentarem os preços do sêmen e no mesmo percentual do aumento. 

  Art. 7º Para cumprimento desta Lei o Poder Executivo adquirirá os semens de acordo 

com a Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 

  Art. 8º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

  Aos dezoito dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


