
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 193.02, 27 de dezembro de 2002. 

 
Institui o vale sêmen no Programa 

Municipal de Inseminação 

Artificial e dá outras providências. 

                                                                                       
Art. 1º - Fica instituído o vale sêmen, como forma 

de incentivo à melhoria do rebanho bovino do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul. 
 

Art. 2º - O vale sêmen será administrado pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio 
Ambiente, e será distribuído aos Agricultores, com fiscalização e 
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 
 

Art. 3º - O vale sêmen será distribuído a 
agricultores do Município de Almirante Tamandaré do Sul, que tenham 
na agropecuária sua principal fonte de renda, estejam em dia com o 
Erário Público Municipal e que preencham uma das seguintes condições:  

I – Apresentem Notas Fiscais que comprovem a 
venda de Leite ou derivados no exercício anterior; 

II – Assinem Declaração de produção leiteira para 
consumo próprio. 

§ 1º - Para fins deste artigo, Agricultor do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul será considerado todo aquele 
que tiver atendido às exigências do Edital de Cadastramento de 
Produtores para o Programa Vale – Sêmen. 
 

§ 2º - Cada produtor de leite ou queijo, seja para 
consumo próprio ou para venda, domiciliado no Município, terá direito 
a receber no mínimo 01 (um) Vale Sêmen por ano, respeitando limite 
máximo de 20 doses por ano, respeitada a seguinte tabela:  
 



Consumo Próprio No máximo 01 (um)Vale  Sêmen /ano 
De 0 a 12.500 litros leite/ano 01 (um) vale sêmen a cada 2.000 litros 

(dois mil litros) de leite   

De 12.501 a 40.000 litros 
leite/ano 

01 (um) vale sêmen a cada 3.500 litros (três 
mil e quinhentos litros) de leite 

De 40.001 a 96.000 litros 
leite/ano 

01 (um) vale sêmen a cada 5.500 litros 
(Cinco mil e quinhentos litros) leite  

Acima de 96.000 litros 
leite/ano 

01 (um) vale sêmen a cada 7.500 litros (Sete 
mil e quinhentos litros) de leite. NR 

 
§ 3º - Para fins deste artigo, será considerado 

“Agricultor” todo aquele que comprovar inscrição de Produtor Rural no 
Município de Almirante Tamandaré do Sul. 
 

Art. 4º - A inseminação será feita por profissional 
com Certificado de Capacitação Técnica em Inseminação Artificial, em 
bovinos, fornecido por entidade legalmente reconhecida, e a pedido do 
produtor.  

Parágrafo único – O sêmem, a reposição de 
nitrogênio, luvas, bainha e brinco de identificação, utilizados no trabalho 
de inseminação, serão fornecidos pela Secretaria da Agricultura do 
Município. 

 
Art. 5º - Os responsáveis pela “prestação dos 

serviços” deverão submeter-se à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e ou Emater, e nas 
seguintes condições: 

I –  Possuir estoque regular de sêmen bovino de 
raças leiteiras e de corte bem como botijão próprio de armazenamento 
para sêmen; 

II –  Apresentar declaração de que cobrará do 
agricultor, somente as despesas de deslocamento até a sede da 
propriedade deste, e em valor nunca superior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do litro de gasolina nos postos de combustível do Município, por 
kilômetro rodado.   

III –  Cadastrar-se como fornecedor Municipal. 
Parágrafo único – A empresa de prestação de 

Serviços de Inseminação Artificial, para credenciar-se deverá ter seu 
cadastro aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário. 



 
Art. 6º - A empresa legalmente cadastrada deverá 

apresentar relatório dos serviços prestados, mensalmente, à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, para efetiva fiscalização do 
Conselho: 

I – Semestralmente será feita a avaliação de 
resultados das empresas credenciadas à inseminação, pelo Conselho 
Agropecuário, dependendo desta a continuidade do trabalho. 

II - Todo o animal inseminado deverá 
obrigatoriamente ser identificado com brinco numerado e constar em 
cadastro devidamente preenchido pelo inseminador que realizou o 
trabalho de inseminação. 
 

Art. 7º - A utilização do vale sêmen para fins 
diversos do estabelecido nesta Lei acarretará, para o produtor, sua 
exclusão do programa pelo período de um ano, e a empresa prestadora 
dos serviços, em seu descredenciamento do programa de vale sêmen. 

Parágrafo Único – Quando apurada alguma 
infração, deverá ser aberto processo administrativo próprio, com ampla 
defesa das partes infratoras, e acompanhamento do Conselho 
Agropecuário Municipal. 
 

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei, 
correrão a conta de dotação própria do orçamento Municipal da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio 
Ambiente: 
 
Órgão: 06   Sec. Municipal de Agric. Ind. Com. e Meio Ambiente 
Unidade: 02  Departamento de Agropecuária. 
Proj/Ativ.:     20602003072.047 Desenvol. Prog. Melhoramento Genético  
Elem. Desp.:  3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo    
                        3.3.90.39.99.0000 Outros serviços terceiros pessoal jurídico 
 

Art. 9º - O Executivo Municipal regulamentará a 
presente Lei no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, de sua 
publicação.  

 
Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 



 
 

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2002. 
 
 
 
 
                   João Domingos Rodrigues da Silva 
                Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
    Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE  
TAMANDARÉ DO SUL 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE. 
 

VALE SÊMEN Nº 000 
 

Este bônus foi lançado para o agricultor 
        e terá validade somente para 
trocar por uma dose de Sêmen, de sua escolha, das raças disponíveis na 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meo 
ambiente, de Almirante Tamandaré do Sul. 

 
VÁLIDO SOMENTE ATÉ:       /         /  

 
___________________________________________ 
                    Responsável p/entrega 
 
___________________________________________ 
                     Assinatura do Produtor  
 

 

            DATA:_______/________/_________   
 

         HORÁRIO: _________ 
 
TOURO:---------------------------------- 
VACA:------------------------------------ 

 
         O deslocamento será cobrado diretamente do produtor rural pelo 
inseminador. 

 
Quilometragem de ida e de volta   x R$  = R$   

 
 

 


