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IRONI JOSÉ SEBBEN, 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 Nº 1.485.13, de 07 de agosto de 2013. 
 

 
Cria o Programa „Leite Sustentável‟ do 
Município de Almirante Tamandaré do Sul, 
e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º Fica criado o Programa “Leite Sustentável” do Município de 

Almirante Tamandaré do Sul, o qual se constitui a concessão de incentivos à 
produção leiteira mediante assistência técnica, orientações, subsídios e 
incentivos, visando adequar a propriedade rural e o produtor ao 
desenvolvimento da produção de leite e sua sustentabilidade econômica. 

 
Art. 2º. O Programa “Leite Sustentável” consiste na seleção de 03 (três) 

propriedades rurais, no período de 03 (três) anos, visando transformá-las em 
referência para incentivar aos demais produtores de leite em adotar técnicas de 
manejo da propriedade e do rebanho visando aumentar a produção e a 
produtividade, com a diminuição e racionalização de custos, visando manter a 
família na propriedade, gerando desta forma emprego e renda. 

 
§ 1º. A cada escolha, a comissão de seleção irá adotar critérios 

visando que as propriedades selecionadas estejam situadas em localidades 
diferentes do município, com vistas ao desenvolvimento da atividade como 
um todo. 

§ 2º. A seleção se dará entre produtores que preencham 
simultaneamente os seguintes requisitos: 

I – Tenha na atividade de produção de leite, sua principal fonte de 
renda; 

II – Possuam no grupo familiar, no mínimo 2 (duas) pessoas em 
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idade laborativa (16 a 60 anos); 
III – Tenham na propriedade, no mínimo 4 (quatro) animais em 

lactação e no mínimo 6 (seis) animais destinados a produção de leite; 
IV – Apresentar produção mensal inferior a 10.000 (dez mil) litros de 

leite; 
V – Estar enquadrado nas regras do PRONAF – Programa nacional 

da Agricultura Familiar, do Governo Federal; 
VI – Possuir inscrição ativa de Produtor Rural no Município de 

Almirante Tamandaré do Sul, comprovando a produção de leite ou seus 
derivados; 

VII – Estejam em dia com o Erário Público Municipal; 
VIII – Apresentar termo de compromisso ambiental; 
§ 3º. Além de preencher os requisitos de que trata o parágrafo 

anterior, o interessado deverá firmar declarações comprometendo-se a adotar 
as seguintes providências e técnicas de produção: 

I – Declarar toda a venda da produção dos animais da propriedade; 
II – Declarar toda a aquisição ou venda de animais da propriedade; 
III – Comprometer-se com a formação de pastagens perenes e anuais; 
IV – Utilizar técnicas de silagem de forrageiras para alimentação do 

rebanho; 
V – Realizar o descarte de animais improdutivos; 
VI – Disponibilizar a propriedade para fins de divulgação da 

atividade, através de “Tardes de Campo”, “Dias de Campo”, “Pesquisa”, tudo 
previamente agendado com a equipe técnica da Secretaria Municipal da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; 

VII – Realizar diariamente o controle pluviométrico e de temperatura 
registrada na propriedade; 

VIII – Realizar controle da produção leiteira nos moldes da 
orientação emanada do Departamento Técnico da Secretaria Municipal da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; 

IX – Adotar técnicas de integração entre a atividade de Pecuária de 
Leite e lavoura; 

X – Adotar técnicas de pastoreio rotativo; 
XI – Realizar a reposição das matas ciliares, quando for o caso; 
XII – Adotar técnicas de irrigação de pastagens, quando 

recomendado e viável técnica e economicamente; 
XIII – Utilizar técnicas de melhoria genética do rebanho, através de 

acasalamento genético e inseminação artificial e vetar uso de touro; 
XIV – Adotar as técnicas para a criação correta das fêmeas na 

propriedade; 
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XV – Seguir calendário de vacinação e vermifugação preconizado 
pela equipe técnica; 

XVI – Participar com o departamento técnico da secretaria Municipal 
da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e Escritório Municipal 
da EMATER do planejamento técnico, social, econômico e ambiental de sua 
propriedade rural; 

XVII – Participar de Reuniões e Palestras sobre a atividade, 
promovidas ou recomendadas pela Secretaria Municipal da Agricultura, 
Indústria, Comércio e Meio Ambiente, sendo que esta participação não poderá 
ser inferior a 04 (quatro) anuais; 

XVIII – Adotar o programa 6 “S” senso de organização da 
propriedade, 1- Seiri; organização, liberação da área. 2- Seiton; ordem, 
arrumação. 3- Seiso; limpeza. 4- Seiketsu; padronização, asseio, saúde. 5- 
Shitsuke; disciplina, autodisciplina. 6- Shikari-Yaroh; Organize-se com 
disciplina; 

XIX – Adotar programas de auto sustentabilidade da propriedade, 
produzindo produtos relacionados à agricultura familiar; 

XX – Adotar as práticas de Saneamento básico e saneamento 
ambiental com destino adequado dos dejetos humanos e animais além de 
resíduos diversos produzidos na propriedade; 

XXI – Planejar e realizar espaços para a produção de subsistência, 
horta,  pomar doméstico, organizar os arredores da propriedade com flores, 
folhagens, arborização, proporcionando uma qualidade de vida da família.  

XXII – Planejar e realizar espaço para o plantio de fitoterápicos e 
ervas medicinais, utilizando de forma preventiva na produção de leite 
saudável de forma sustentável.   

 
Art. 3º. Os incentivos a serem prestados pelo Município consistirão 

no seguinte: 
I – Assistência Técnica a ser prestada pela Secretaria Municipal da 

Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; 
II – Realização de horas máquinas, limitadas em 20 (vinte) horas ao 

ano, durante o período em que for prestado o incentivo, desde que seja 
comprovado através de laudo Técnico da Equipe Técnica que os serviços irão 
contribuir para o aumento da produção leiteira;  

III – Teste de brucelose e tuberculose do rebanho, limitadas estas a 30 
(trinta) testes ao ano, ficando o produtor responsável pelo custeio dos mesmos 
testes aos animais que excederem a esta quantia; 

IV – Análise de solo, limitadas estas em 02 (duas) análises  ano em 
que o produtor participar do programa, nas  áreas destinadas a atividade 
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leiteira; 
V – Fornecimento de sementes de forrageiras ou mudas de 

pastagens, limitadas estas a R$500,00 (quinhentos reais) ao ano, durante o 
período em que o agricultor estiver no Programa; 

VI – Elaboração de projetos técnicos para obtenção de crédito junto 
aos agentes financeiros, vinculados à atividade de produção de leite; 

VII – Isenção de taxas de licenciamento ambiental perante o 
Município;  

VIII – Fornecimento de planilhas de controle de produção, índice 
pluviométrico, temperatura, econômicos, etc; 

IX – Identificação dos animas através de brincos numerados, 
limitados em 40 (quarenta) animais comprometendo-se o agricultor em 
adquirir os demais para a identificação do restante do rebanho; 

X - Análise da composição bromatológica de alimentos fornecidos 
aos animais; 

XI - Análise de qualidade do leite (Contagem Bacteriana Total, 
Contagem de Células Somáticas, % de Gordura, % de Proteína, etc); 

XII - Fornecimento de quadro branco para anotações; 
XIII – Fornecimento de pluviômetro; 
XIV – Fornecimento de termômetro; 
XV – Fornecimento de fita de pesagem; 
XVI – Fornecimento de mudas de árvores nativas, para recuperação 

de matas ciliares, limitadas em 500 (quinhentas) mudas por propriedade; 
Art. 4º. As despesas advindas do incremento do presente programa 

será suportada pela seguinte dotação orçamentária: 
 

ORGÃO: 06 – Sec. Municipal de Agricultura, Indústria, Com. E Meio 
Ambiente 
UNIDADE: 02 – Departamento de Agropecuária 
PROJETO/ATIVIDADE: 06.2044 – Manut. Desenv. Ativ. Depto. Agro. 
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.32.0000 Material, Bem ou serviço para 
distribuição gratuita. 

 
Art. 5º. Cada propriedade permanecerá no programa “Leite 

Sustentável” até o período de 03 (três) anos. 
 
Parágrafo Único – O departamento técnico da Secretaria Municipal 

da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e do Escritório 
Municipal da EMATER, irão elaborar uma planilha de avaliação, a qual será 
submetida ao Conselho Municipal da Agricultura, visando à avaliação 
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periódica e permanente dos produtores contemplados no programa instituído 
pela presente Lei, sendo que, aqueles que não atingirem uma avaliação 
satisfatória de no mínimo 70 (setenta) pontos dos 100 (cem) pontos possíveis, 
serão automaticamente excluídos do programa. 

 
Art. 6º O incentivo será concedido por despacho do Secretário 

Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente mediante 
homologação do Prefeito Municipal, após regular seleção pública: 

Parágrafo Único – A seleção pública será realizada por comissão 
integrada no mínimo pelas seguintes entidades: Secretaria Municipal da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; EMATER; Secretaria 
Municipal de Fazenda, Administração e Planejamento e Conselho 
Agropecuário do Município. 

 
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, esta Lei. 
 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2013. 
 

 
 
                        Ironi José Sebben 

                                                                                           Prefeito Municipal 
 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
 
 

 
    Jacqueline Gehlen 

     Assessora Especial de Gabinete 
 

 


