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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44
LEI N° 046/2011

CRIA o PROGRAMA DE INCENTIVO À INSEMINAÇÃO ARTIFICAL
DO REBANHO BOVINO E DÁ OUTRAS PROVID~NClAS

Art. 10. Fica instituído no âmbito do Município de Diamante D'Oeste o Programa de
Incentivo à Inseminação Artificial do Rebanho Bovino, ficando autorizado o Poder Executivo a conceder incentivo aos
produtores rurais que realizarem a inseminação.

Art. 20. O incentivo de que trata a presente Lei consistirá no subsídio para
aquisição de produto de inseminação (sêmen), da seguinte forma:

I - Para os produtores que possuam até 1(um) modulo fiscal (18hectares), o subsídio
consistirá em 60% (sessenta por cento) do valor, sendo até 20 (vinte) animais/ano.

11- para os produtores que possuam 1(um) modulo fiscal (18hectares) que tem
entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta) cabeças de vacas, o subsídio consistirá em 50% (cinquenta por cento) do valor;

111- para os produtores que possuam 1(um) modulo fiscal (18hectares), e tem entre
41 (quarenta e uma) cabeças de vacas e/ou acima, o subsídio consistirá em 35% (trinta e cinco por cento) do valor.

IV - Produtores de 1 (um) modulo fiscal (18 hectares) ate 2 (dois) módulos fiscais
(36 hectares), terão subsidio de 35% (trinta e cinco por cento) do valor, independente do numero de animais

Parágrafo Único. O benefício só será disponibilizado aos produtores rurais,
proprietários e/ou arrendatários de até 02 (um) módulo fiscal, até o limite estabelecido nos incisos, uma vez a cada ano
fiscal.

• Art. 3°. Para ter acesso ao benefício, o produtor deverá estar cadastrado junto ao
CADPRO (Setor de tributação), estar quites com os tributos municipais, apresentar comprovante de propriedade dos
animais, apresentar comprovante de vacinação válido e fazer cadastro prévio junto a Secretaria de agricultura e Meio
Ambiente.

Parágrafo primeiro. Não será concedido o benefício ao produtor que não provar
exercer a atividade rural em área na circunscrição do Município.

Parágrafo segundo. No caso de arrendatário, deverá o interessado apresentar
cópia da matrícula do imóvel e carta de anuência do proprietário do imóvel.

Art. 4°. As doses de sêmen serão adquiridas pelo Município através de processo
licitatório, utilizando produtos certificados, sendo que o produtor deverá efetuar o prévio recolhimento do percentual
que lhe é devido, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).

Art. 5°. O benefício será fornecido através de requisição do produtor junto à
Secretaria de Agricultura do Município e após comprovação do recolhimento da DAM (Documento de Arrecadação
Municipal).

Art. 6°. Para o custeio das despesas decorrentes deste Programa, correrão a cargo
da Secretaria de Agricultura, no projeto/Atividade Apoio a Agropecuária Municipal.

Art. 7°. A presente Lei e vigor na data de sua publicação, revogadas as
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