
LEI MUNICIPAL N.º 1654, DE 29 DE MARÇO DE 2017. 
 
“Institui o Programa de subsídio de transporte 
de cama aviária, no município de Boqueirão do 
Leão e dá outras providências”. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte:  

 

-   LEI   - 

 
Art. 1º – Fica instituído o Programa de Subsidio e Transporte de 

Cama Aviária no Município de Boqueirão do Leão. 
 

Art. 2º - O programa de Transporte de Cama Aviária no Município 
deverá funcionar de acordo com as disposições constantes nesta Lei. 

 
Art. 3º - O Município para executar este programa fica autorizado a 

contratar transporte e/ou transportar com recursos próprios, cama aviária de 
integradores de frangos até a sede da propriedade dos agricultores interessados deste 
Município. 

§ 1º - O transporte ocorrerá no âmbito municipal do integrador até a 
sede da sua propriedade. 

 

§ 2º - O agricultor deverá solicitar o transporte junto a Secretaria da 
Agricultura, apresentando nome, localidade, quantidade e previsão de data do transporte 
da cama aviária, sendo permitido também a compra e o transporte da cama aviária na 
divisa com o município de Sério-RS, pela RS-421, na distância de até 5 (cinco) Km da 
divisa do Município.  

 

§ 3º - A cama aviária somente será transportada mediante a 
apresentação da Nota Fiscal de Produtor. 

 

Art. 4º - O conselho Municipal da Agricultura será o responsável pela 
seleção pública para contratação dos interessados em efetuar o transporte de que trata 
este Programa 

 

Art. 5º - Terão direito a participar do Programa os produtores que: 
a) possuírem propriedade no Município; 
b) estiverem quites em relação aos débitos com a Fazenda Municipal; 
c) possuírem cadastro de produtor na Secretaria Municipal da 

Agricultura; 
d) possuírem talão de produtor no Município. 
 



Art. 6º - A Secretaria Municipal da Agricultura será o órgão 
responsável por efetuar a inscrição dos interessados. 

 

Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas em cada exercício financeiro. 

 

Art. 8º – Fica alertado aos produtores rurais que aderirem ao 
programa proposto, a não usarem mão de obra infantil nas propriedades. 

 
Art. 9º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 29 de Março de 2017. 

 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Adjunto da Administração 
e Planejamento. 
 


