
LEI Nº 722, DE 06 DE SETEMBRO DE 2006. 
 

 Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o 
Programa de Incentivo a Bacia Leiteira – 
PRODELEITE. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Bacia Leiteira, denominado PRODELEITE, no 

âmbito do território do Município de Nova Ramada, tendo como objetivos promover ações de apoio e 
incentivo à atividade leiteira, em todas as fases do processo, visando aumentar a produção, a 
produtividade e agregar renda às famílias rurais, mediante a implementação de projetos específicos. 

Art. 2º Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou arrendatários de 
estabelecimentos rurais localizados no Município, ter na atividade agropecuária sua principal fonte de 
renda, ter participado de algum curso ou palestra de qualificação técnica na área referente ao Programa 
nos últimos doze meses, estar adimplentes com a Fazenda Pública Municipal e continuar adimplente, se 
já produtor de leite, ainda estar emitindo nota da produção de leite pelo valor total da venda na inscrição 
de produtor rural do Município, no mínimo 60 (sessenta) dias antes da solicitação do incentivo do 
Programa. 

Art. 3º A gestão do Programa será feita pelo Comitê Gestor, o qual terá como Presidente o 
Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 4º Fica o Município autorizado a fazer o pagamento dos juros aos produtores beneficiados 
pelo Programa, até o limite máximo de 1,50 % (um e meio por cento) de juros ao mês sobre o valor 
financiado pelo produtor em acordo em instituições financeiras, cooperativas, cooperativas de créditos, 
universidades, empresas do ramo agropecuário, cujos projetos serão analisados, selecionados e 
aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – COMUDER. 

Art. 5º Os projetos específicos do Programa, serão desenvolvidos de forma simultânea ou não, 
sendo que a implementação observará as condições de recursos financeiros, humanos e materiais. 

Art. 6º Serão considerados como projetos específicos do Programa de Incentivo à Bacia Leiteira, 
os seguintes: 

I – Alimentação; 
II – Assistência técnica; 
III – Criação de terneira; 
IV – Melhoramento genético. 
Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a regulamentar a presente Lei Municipal 

via Decreto Executivo no que couber, inclusive referente ao valor máximo de juros a ser subsidiado aos 
produtores beneficiados pelo Programa de Incentivo a Bacia Leiteira. 

Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas.  
 Art. 9º A presente lei entrará em vigor na da data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 06 de Setembro de 
2006. 
 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Romildo A. Adorian 
Secretário Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 
 
 
                    Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

 


