
LEI MUNICIPAL Nº 1053/19 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

Institui o “PROGRAMA MAIS LEITE PARTE II", autoriza realizar
despesas e dá outras providências.

CLAUDIOCIR MILANI, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal,

Faço saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "PROGRAMA MAIS LEITE PARTE II", por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, tendo como objetivo
incentivar a fomentar a produção de leite no Município de Vila Lângaro.

Art. 2º O Programa "MAIS LEITE PARTE II" incentivará os agricultores,
conforme critérios que serão definidos por meio de Decreto Municipal, em
conformidade com o Projeto desenvolvido Pela Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, e atende especificamente, incentivo financeiro para reforma nas
instalações de ordenha e para construção de novas.

Art. 3º O valor do auxílio para reforma nas instalações de ordenha/
aquisição  de tanque de expansão para refrigeração de leite ou para construção de
novas instalações será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)  para cada
propriedade, limitado a três propriedades/mês.

Art. 4º O "PROGRAMA MAIS LEITE PARTE II", abrangerá em uma
primeira etapa, as propriedades que possuem no mínimo 5 fêmeas e no máximo
20 fêmeas acima  de 24 meses de idade. Após todas as propriedades com até 20
fêmeas serem comtempladas, iniciará a segunda etapa para comtemplar as
propriedades com mais de 20 fêmeas.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas,
para atender o Projeto "MAIS LEITE PARTE II", no decorrer do ano de 2020.

Parágrafo Único: Para dar sequência ao Programa, fica o Poder
Executivo autorizado a incluir a estimativa de custos no orçamento para os anos
subsequentes.  

Art. 6º Para a cobertura das despesas de que trata esta Lei, fica o
Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial a ser efetuado por Decreto
Municipal e por transposição de dotações orçamentárias.

Art. 7º As disposições da presente Lei ficam inclusas na Lei do Plano
Plurianual e na LDO do presente exercício. 
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Aos 11 de dezembro de 2019.
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