
 

 

PROJETO DE LEI Nº 075, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre o incentivo à 

atividade de Bovinocultura Leiteira 

e dá outras providências. 

 

JOVANI BOZETTI, Prefeito Municipal de São Jose do Herval, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 56, 

inciso III da Lei Orgânica Municipal,  

 

 FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º É o Município autorizado a implantar o Programa de Incentivo à 

Produção atividade de Bovinocultura Leiteira, visando a instalação de sistemas de 

produção integrados ou individual de porte comercial, na atividade de produção 

de leite. 

 

 Art. 2º Os incentivos destinam-se ao alojamento de vacas e/ou sala de 

ordenha, em escala comercial, através de auxílio financeiro, quando da conclusão 

do telhado, visando a ampliação e construção de novos investimentos 

 

Art. 3º O valor do auxílio financeiro dado pelo Município ao empreendedor 

terá como referência o m² (metro quadrado) de área construída, além do 

transporte do material de construção e terraplenagem para a construção do 

empreendimento. 

 

Art. 4º Os incentivos serão concedidos nos seguintes valores, quando da 

conclusão da obra para o alojamento das vacas e/ou sala de ordenha: 



 

 

 

      a) construção ou ampliação de prédio de alojamento de vacas: custeio do 

telhado no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por m² de área construída, até o limite 

de R$ 5.000,00 (dois mil reais); 

 

      b) construção ou ampliação de sala de ordenha mecanizada: custeio do 

telhado no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por m² de área construída, 

até o limite de R$ 10.000,00 (quatro mil reais). 

 

Art. 4º Será nomeada através de Portaria do Prefeito, uma Comissão Municipal 

Especial de Acompanhamento e Análise dos Projetos Agropecuários, constituída 

pelo Secretário de Agricultura que será o coordenador, Secretário de Obras, um 

representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente, um representante 

do Setor de Engenharia do Município e um representante da EMATER. 

 

   § 1º Para o empreendedor que requerer os benefícios desta Lei deverá 

primeiramente solicitar, por ofício, parecer da Comissão Municipal de 

Acompanhamento e Análise de Projetos Agropecuários: 

 

      I - Para ampliação e novos empreendimentos o mesmo irá solicitar parecer de 

localização do empreendimento. 

 

   § 2º O coordenador da comissão irá emitir parecer sobre a viabilidade ou não 

do local proposto pelo empreendedor, levando em consideração a legislação 

ambiental, relevo, tipo e tamanho do empreendimento e custo financeiro para o 

Município. 

 

Art. 5º Para que o empreendedor tenha direito ao auxílio financeiro desta Lei o 

mesmo deverá encaminhar à Secretaria da Agricultura de uma vez só toda a 

documentação que segue: 



 

 

I - Requerimento solicitando o benefício da Lei; 

II - Parecer do coordenador da Comissão Municipal de Acompanhamento e 

Análise de Projetos Agropecuários, aprovando a localização dos 

empreendimentos. 

III - Comprovação de posse de Talão de Produtor, devendo o mesmo estar inscrito 

no Município de Pouso Novo; 

IV - Comprovação de propriedade do imóvel: matrícula atualizada do Registro de 

Imóveis; ou contrato de compra e venda Registrado em Cartório; 

Parágrafo único. No caso de imóvel passível de sucessão hereditária será aceito 

como prova documental o Contrato de Arrendamento celebrado entre sucedente 

e sucessor, com firma reconhecida em Cartório. 

V - Licença Ambiental de Instalação (LI) emitida pelo órgão competente 

autorizando o início do empreendimento. 

VI - Declaração da empresa integradora confirmando que após a conclusão do 

empreendimento ela irá mediante contrato garantir a aquisição da produção. 

VII - Apresentação do Projeto de viabilidade econômica do empreendimento, 

emitido pela EMATER ou empresa integradora. 

VIII - Declaração do empreendedor que possui recursos financeiros garantidos 

para início e conclusão do empreendimento; 

IX - Declaração de que aumentará o seu plantel de gado leiteiro ou da cadeia 

produtiva, de acordo com a finalidade do auxílio solicitado. 

X - Declaração de que permanecerá na atividade, no mínimo, 5 (anos), sob pena 

de devolução do valor do benefício, atualizado pelo Código Tributário Municipal. 

 

Art. 6º Os auxílios financeiros municipais somente serão liberados e autorizados 

na conclusão do da obra. 

 

§ 1º O beneficiário terá o prazo de 180 (cento e oitenta dias), para apresentar a 

comprovação de aumento da cadeia produtiva, de acordo com a declaração 

apresentada no encaminhamento da solicitação do auxílio, inciso IX do art. 6º. 



 

 

 

§ 2º Caso o empreendedor não provar o aumento, o mesmo será notificado e 

obrigado a devolver aos cofres públicos o auxílio recebido, com acréscimo de juros 

e correção monetária, sendo lançado no sistema de cobrança da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do disposto no Código Tributário do Município. 

 

Art. 7º Para receber o pagamento do auxílio financeiro da municipalidade o 

empreendedor deverá apresentar, junto à tesouraria do Município, as notas fiscais 

emitidas em nome do empreendedor, dos serviços ou aquisição materiais, e laudo 

de conclusão da obra. 

 

Art. 8º Todo auxílio a ser concedido pelo Município dependerá da disponibilidade 

orçamentária e financeira do Poder Público. 

 

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 

  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, EM 

16 DE DEZEMBRO DE 2021.    

 

 

  

JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 75/2021 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 75/2021 

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES 

 

 Apraz-nos cumprimentá-los cordialmente, oportunidade em que vimos 

Encaminhar Projeto de Lei nº. 75/2021, que dispõe sobre o incentivo à atividade 

de Bovinocultura Leiteira e dá outras providências. 

 

 Senhores, justificamos o presente projeto de lei em razão do firme propósito 

da administração municipal em diversificação de atividades no meio rural, onde a 

pecuária leiteira constitui-se em uma atividade que incrementa renda ao nosso 

produtor rural e retorno financeiro ao município. 

 

Acreditamos que o incentivo ao produtor rural previsto neste projeto é de 

grande importância para a economia do nosso município, visto que visa 

proporcionar um incremento na produção primária e consequentemente no 

retorno do ICMS, além da fixação do agricultor no campo e o fomento ao 

desenvolvimento econômico e social. 

  

Certos de vossa compreensão e do pronto atendimento da solicitação, 

aguardamos o entendimento dos Senhores para que juntos possamos agilizar 

este procedimento com sua devida aprovação. 

Jovani Bozetti, 

Prefeito Municipal 

Ilmo. Sr.  

Célio Luis da Cunha 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Herval, RS 


