
 
 

LEI Nº 2.180, DE 27 DE MARÇO DE 2014.  
 
 
 

Cria o programa de desenvolvimento da 
bovinocultura de leite - PROLEITE - 
PINHAL GRANDE - RS. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1o Fica criado o Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite 
– PROLEITE – PINHAL GRANDE. 

 
Art. 2o O PROLEITE – PINHAL GRANDE será desenvolvido com a efetiva 

participação da comunidade, coordenado pelo Poder Público Municipal e integrado por 
órgãos técnicos, científicos, financeiros e de apoio. 
 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 3o São objetivos do PROLEITE-PINHAL GRANDE: 
I – capacitar os produtores rurais na atividade leiteira; 
II – melhorar a qualidade de vida da família rural; 
III – incentivar a permanência do jovem no meio rural; 
IV – desenvolver o espírito associativo entre os produtores;  
V – gerar emprego e renda; 
VI – incrementar a produção de leite; 
VII – aumentar o rebanho leiteiro; 
VIII – melhorar a fertilidade do solo, pelo aproveitamento do adubo orgânico; 
IX – promover o uso adequado do solo; 
X – incentivar a implantação de pastagens perenes e anuais; 
XI – promover a melhoria na genética e na sanidade animal do rebanho 

leiteiro. 
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 4o O Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite em Pinhal 

Grande – PROLEITE – PINHAL GRANDE – será integrado por: 
I – Coordenação Geral, composta por: 
a) Secretário Municipal da Agricultura;  



 
 

b) Secretário de Planejamento; 
c) Secretário da Fazenda; 
d) Escritório Municipal da EMATER; 
e) Dois beneficiários do programa, escolhidos pelo grupo, comprovado 
mediante ata. 
II  – Departamento Financeiro, composto por instituições de crédito de fomento 

agrícola; 
III – Departamento Técnico, composto por: 
a) Membros de entidade de assistência técnica e extensão rural - EMATER; 
b) Membros da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio. 
Parágrafo único. Cada departamento terá um representante na Coordenação 

Geral. 
 

Art. 5o O controle da produção do leite será exercido pelo Departamento 
Técnico atendendo ao seguinte: 

I – planilha individual e mensal da produção; 
II – emissão subsequente da Nota Fiscal de Produtor; 
III – emissão, pelo Departamento Técnico, de planilha anual, considerando o 

ano civil. 
 

Art. 6o Esta lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo 
Municipal. 

 
TÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 
 

Art. 7o O produtor interessado em participar do Programa deverá inscrever-se 
no Escritório Municipal da EMATER, conforme publicação de edital de chamada Pública. 
Inicialmente, o número de participantes será limitado a 20. 

Parágrafo único. Para integrar o PROLEITE – PINHAL GRANDE o produtor 
deverá participar do curso de capacitação organizado pelo departamento técnico e 
realizado nos Centros de Treinamento da EMATER, apresentando o certificado de 
capacitação que será expedido a todos os participantes do curso. 
 

Art. 8o Para acessar aos benefícios do PROLEITE- PINHAL GRANDE 
disponibilizados por esta lei o produtor deverá atender os seguintes requisitos: 

I – possuir o certificado do Curso de Capacitação, conforme o parágrafo único 
do artigo 7o. 

II  – possuir talão de produtor do exercício anterior e em curso no município de 
Pinhal Grande; 

III  – estar estabelecido com sua atividade produtiva na zona rural de Pinhal 
Grande; 

IV  – apresentar certidão negativa de débito municipal. 
V – Declarar interesse em se enquadrar nas normas da Instrução Normativa n° 

62 de 29 de dezembro de 2011, expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

 



 
 

 
TÍTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES 
 

Art. 9o O produtor rural deverá proceder junto ao departamento técnico o 
registro de todas as matrizes de sua bacia leiteira bem como dados acerca do 
gerenciamento da propriedade, como produção e custos. 

 
TÍTULO VI 

DOS INCENTIVOS E AUXÍLIOS 
 

Art. 10. O município subsidiará o transporte dos integrantes para viagens de 
estudo e cursos. 

I – Os produtores serão vinculados aos programas estaduais, usufruindo de 
benefícios destes programas. 
 

Art. 11. Ao integrante do PROLEITE – PINHAL GRANDE será 
disponibilizado, de forma gratuita, a Carta de Aptidão para acessar ao financiamento. 

 
Art. 12. O sêmem será subsidiado através do Programa Dissemina. 
 
Art. 13. O departamento técnico emitirá laudo técnico regular sobre a sanidade 

e viabilidade de inseminação das matrizes. 
 Parágrafo único – O atestado de sanidade e inseminação será sem custos aos 
participantes, exceto quando houver necessidade de realização de testes laboratoriais para 
confirmação de doenças. 
 

Art. 14. Realização de projetos técnicos pela EMATER, direcionados à 
atividade. 

 
Art. 15. Aos integrantes do Programa será disponibilizado, à título de 

incentivo e de forma gratuita, até 5 (cinco) horas – máquina para atender serviços atrelados 
à produção de leite, além de empréstimo gratuito de máquinas para distribuição de esterco. 

Parágrafo único – O direito às horas será por ano civil e não cumulativo aos 
anos não realizados. 
 

Art. 16. Todo produtor integrante do PROLEITE – PINHAL GRANDE, além 
dos incentivos previstos no Título VI desta lei, deverá apresentar ao Departamento 
Técnico comprovação de crescimento de sua atividade para receber bonificação conforme 
segue: 

I - Crescimento na produção de 10 % a 20% (dez por cento a vinte por cento): 
R$500,00 (quinhentos reais); 

II  - Crescimento na produção superior a 20% (vinte por cento): R$ 1000,00 
(Um mil reais). 

Parágrafo único: A utilização desta bonificação será definida através do 
Departamento Técnico juntamente com o produtor. 
 



 
 

TÍTULO VII 
DAS DESPESAS 

 
Art.17. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, constarão de rubrica 

orçamentária própria. 
TÍTULO VIII 

DA VIGÊNCIA 
 

Art.18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 27 de março de 2014. 
 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


