
LEI MUNICIPAL N. 542/2005 
 

AUTORIZA O MUNICIPIO ADQUIRIR SEMENTES DE AVEIA E 
SUBSIDIAR O EQUIVALENTE A 50% DO CUSTO DAS SEMENTES 
NA DISTRIBUIÇÃO A PRODUTORES DE LEITE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 

JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada Família – RS, 
FAÇO SABER, no uso das atribuições legais que me são conferidas pelo art. 27, I e III, da Lei 
Orgânica Municipal, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

 

Art. 1.- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir 
sementes de aveia, e posteriormente repassar de forma subsidiada a produtores de leite do 
Município, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do custo total do produto. 

§ 1º - O beneficio previsto no Caput deste artigo será destinado a 
produtores de leite do Município, conforme tabela abaixo: 

Produção Leiteira / Produtor/ Mês Quantidade de  Kg de  Sementes de aveia/Produtor 
Até 500 litros de leite por mês - 100 kgs de semente de aveia.  
De 501 a 1000 litros de leite por mês  - 150 kgs de semente de aveia. 
Acima de 1000 litros de leite por mês - 200 kgs de semente de aveia. 

 
§ 2º - O Produtor de Leite do Município interessado em receber o 

beneficio ora autorizado pela presente Lei, deverá comprovar através do bloco de produtor 
rural, a produção de leite, por ele entregue em um posto de recebimento do referido produto 
em um dos três últimos meses do corrente ano. 

§ 3º - O produtor de leite que se enquadrar no referido programa deverá 
recolher junto à tesouraria municipal o valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do custo 
total da quantia de semente de aveia, conforme enquadramento previsto no § 1ª do Art. 1º da 
presente lei. 

§ 4º - Somente terá direito ao beneficio previsto nesta Lei o produtor de 
leite do Município que estiver em dia com a fazenda pública municipal. 

 
Art. 2º - O produtor de leite de posse do comprovante de pagamento da 

quantidade de quilos de semente que tem direito, deverá retirar o produto junto a Secretaria 
Municipal da Agricultura.  

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotações específicas, nas diversas unidades orçamentárias da Secretaria Municipal da 
Agricultura, da Lei de Meios Vigente.  

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA EM 01 DE ABRIL DE 2005. 

 
JUVENTIL MAFALDA SANTOS 
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Registre-se e Publique-se 
 
Gelson Luís Antunes Durante 
Secretário Mun. da Administração 


