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Lei nº 878/2008 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar 
produtores rurais que tiverem perda do rebanho pela 
infecção da tuberculose bovina e dá outras 
providências 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, 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 Poder Executivo Municipal autorizado a auxiliar produtores rurais cuja renda 

familiar esta alicerçada no ramo leiteiro, que tiverem perda do rebanho pela infecção da tuberculose 

bovina. 

Art. 2º Para se habilitar ao auxílio o produtor rural deverá apresentar laudo de todos os exames 

realizados em cada animal, atestado por médico veterinário e comprovante do abate dos animais. 

Art. 3º O auxílio será devido quando a perda do rebanho por tuberculose bovina, em cada 

produtor rural, for superior a 30% (trinta por cento), e o valor do auxílio será apurado entre a parcela 

que exceder os 30% e até o limite de 10 animais.  

Art. 4º Para se obter o valor do animal a ser indenizado, será feita avaliação de mercado do 

animal, com base em suas características, apuradas por raça, peso, idade, genética e capacidade de 

produção, realizada por veterinário designado pelo município. 

Parágrafo único. O valor a ser considerado para efeitos do auxílio será de 40% do valor 

apurado neste artigo, por animal. 
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Art. 5º O auxilio será liberado após a solicitação do produtor com apresentação da 

documentação exigida, e manifestação favorável do Conselho Municipal da Agricultura. 

Art. 6º O produtor rural deverá manter o cadastro do rebanho atualizado junto a Secretaria 

Municipal de Agricultura. 

Art. 7º O auxílio recebido deverá ser utilizado para aquisição de novos animais, e deverá ser 

comprovado junto a Secretaria Municipal da Agricultura em até 60 (sessenta) dias após o recebimento. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações próprias inseridas na 

Lei Orçamentária do Município. 

Art. 9º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem a 1º de janeiro de 2008. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e oito. 

 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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