
PROJETO DE LEI Nº ___/2023. 

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.453, 

de 16 de dezembro de 2015, que autoriza o 

Poder Executivo a conceder incentivo à 

produção da bovinocultura leiteira, dos 

agricultores do Município de Gramado.

 Art. 1º A ementa de Lei Municipal n° 3.453/2015 passa a viger com a seguinte redação:

 “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a produção pecuária dos agricultores do 

Município de Gramado.”

 Art. 2º O art. 1° da Lei Municipal n° 3.453/2015 passa a viger com a seguinte redação:

 "Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a conceder incentivo a 

produção da bovinocultura e ovinocultura dos agricultores do Município 

de Gramado, na forma estabelecida por esta Lei." (NR)

 Art. 3º O art. 2° da Lei Municipal n° 3.453/2015 passa a viger com a seguinte redação:

 "Art. 2º  O incentivo ao disposto nessa Lei se dará da seguinte 

forma:

 I - fornecimento de material genético para inseminação artificial 

da bovinocultura, visando o melhoramento genético da bovinocultura 

leiteira e de corte do Município;

 II - assessoramento técnico aos criadores sobre o modo de tratar e 

criar os animais, técnicas de pastoril, manejo e implantações de 

pastagens, anuais e perenes; e

 III - aplicação terapêutica médica e algumas técnicas cirúrgicas aos 
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animais bovinos e ovinos.

 (...)

 § 2º  O Município de Gramado poderá manter em seu quadro de 

pessoal servidor público habilitado a prestar a assessoria veterinária de 

que trata os incisos II e III do caput deste artigo." (NR)

 Art. 4º O art. 3° da Lei Municipal n° 3.453/2015 passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 3º Os custos e outras despesas decorrentes da aplicação do material 

genético nas fêmeas bovinas, bem como eventuais medicamentos e vacinas a 

serem aplicados nos animais previstos no art. 1º desta Lei ficarão a cargo do 

agricultor." (NR)

 Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos:

 I -  parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal n° 3.453/2015 e;

 II -  artigo 6º da Lei Municipal n° 3.453/2015.

Gramado, 23 de fevereiro de 2023.

 
Nestor Tissot

Prefeito de Gramado

Ciente.
 
 

Mariana Melara Reis

Procuradora-Geral do Município

 
 

 

Juliana Fisch

Secretária Municipal de Administração
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JUSTIFICATIVA I

NESTOR TISSOT, Prefeito de Gramado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente 

à presença dos Nobres Edis, apresentar o PROJETO DE LEI,

 

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.453, 

de 16 de dezembro de 2015, que autoriza o 

Poder Executivo a conceder incentivo à 

produção da bovinocultura leiteira, dos 

agricultores do Município de Gramado.

 A prestação de serviços de assessoramento técnico veterinário de grandes animais é uma 

demanda encontrada hoje no Município, havendo grande dificuldade dos produtores na 

localização de profissionais que realizam tal serviço. 

 Da mesma forma, a Lei Municipal n° 3.453/2015, quando trata dos incentivos a produção 

pecuária, engloba somente o gado leiteiro, deixando de abarcar o gado de corte e pecuária 

ovina, o que viola o princípio da isonomia, que deve nortear a atuação da Administração 

Pública.

 Neste sentido, tendo em vista o princípio da legalidade, faz-se necessária a autorização 

legislativa para que tal prestação de serviço pela municipalidade possa ocorrer.

 Conforme já citado, o Município conta atualmente com a Lei Municipal n° 3.453/2015 que 

autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo a produção da bovinocultura leiteira dos 

agricultores, através do fornecimento subsidiado de material genético.

 O Projeto de Lei em questão visa ampliar a legislação já existente, acrescendo ao texto a 

prestação de serviços de assessoramento técnico aos criadores sobre o modo de tratar e criar 

os animais, técnicas de pastoril, manejo e implantações de pastagens, anuais e perenes; bem 

como aplicação terapêutica médica e algumas técnicas cirúrgicas aos animais bovinos e ovinos. 

 O Município possui uma rica pecuária e grande demanda de tais atendimentos, de modo 
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que vê-se inegáveis benefícios em tal prestação, o que contribuirá com o aumento da produção 

da bovinocultura de leite e corte, bem como ovinocultura.

 Por fim, requer a apreciação e consequente aprovação do presente Projeto de Lei, 

aproveitando o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Gramado, 23 de fevereiro de 2023.

  Nestor Tissot 
Prefeito de Gramado 
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