
LEI Nº 1.075, DE 01 DE JUNHO DE 2011 
 

 
Institui o Programa de Incentivo a Bacia 
Leiteira – PRODELEITE e dá outras 
providências. 

  
 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º Fica instituído no âmbito municipal o Programa de Incentivo à Bacia Leiteira - 

PRODELEITE, com o objetivo de aumentar a produção total de leite do Município, a renda dos agricultores 
e a arrecadação municipal. 

Art. 2º Através do PRODELEITE, o executivo municipal fica autorizado a realizar dispêndios 
orçamentários e cedência de bens patrimoniais para a implantação de projetos específicos desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em ações de apoio e incentivo à atividade nas 
suas diversas fases. 

Art. 3º Os beneficiários do programa deverão ser agricultores proprietários ou arrendatários 
estabelecidos no Município. 

Art. 4º A gestão do Programa será feita pela Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente, 
com auxílio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMUDER. 

Art. 5º Os projetos específicos autorizados pelo art. 2°, abrangerão as seguintes ações: 
I – Alimentação animal; 
II – Assistência técnica; 
III – Clinica veterinária; 
IV – Genética; 
V – Equipamentos de resfriamento e de ordenha; 
VI – Financiamentos e subsídios de acessórios financeiros; 
VII – Infra-estrutura básica (encascalhamentos, calçamentos com pedras irregulares, cercamentos, 

alojamentos etc.); 
VIII – Cedência de máquinas e equipamentos (bens patrimoniais). 
Art. 6º Os projetos referidos no art. 5º, serão desenvolvidos dentro das condições Orçamentárias do 

Município. 
Art. 7º Fica o Poder Executivo, através de Decreto Executivo, autorizado a estabelecer regulamento 

e normas a presente Lei. 
Art. 8º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas. 
Art. 9º Revoga-se a Lei Municipal nº 722, de 06 de setembro de 2006, mantidos os efeitos legais de 

atos firmados com a lei ora revogada. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul em 01 de Junho de 

2011. 
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