
 

Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
CNPJ: 09.074.592/0001-60 

  Fone: (83) 3352-1122 Fax: (83) 3352-1005 

Email: sjtigre@hotmail.com 

Rua Pedro Feitosa - 06 - Centro - São João do Tigre - PB - CEP: 58.520-000 

 

Lei Municipal n.º. 481/2020.           De 08 de Dezembro de 2020 

 
Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de 
Incentivo ao Desenvolvimento da Caprinocultura 
Leiteira do Município e dá outras providencias. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso 
de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 
 
 

Art. 1º Esta Lei Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da 

Caprinocultura Leiteira, de competência da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 

Ambiente, consistente na concessão de incentivo financeiro mensal tendo como beneficiário os 

produtores rurais do Município vinculados ao “Programa Leite da Paraíba”. 

Art. 2º O Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Caprinocultura 

Leiteira consiste na entrega de um incentivo financeiro mensal correspondente a R$ 0,15 

(quinze centavos de real) por litro de leite vendido pelo produtor ao “Programa Leite da 

Paraíba”. 

Art. 3° O incentivo financeiro de que trata esta Lei somente será concedido aos 

produtores de leite estabelecidos na base territorial do Município de São João do Tigre (PB) e 

inscritos no “Programa Leite da Paraíba”. 

Art. 4º O valor do incentivo financeiro a ser pago a cada produtor beneficiário será 

apurado por meio dos dados de produção mensal individual obtidos junto a gestão estadual do 

“Programa Leite da Paraíba”. 

Art. 5º A Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento é a competente para a 

gestão administrativa do Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da 

Caprinocultura Leiteira, a quem caberá a sua administração regulamentar e operacional, 

podendo editar atos normativos que visem a sua eficiente execução. 

 

Art. 6º Para atender as despesas decorrentes da aplicação desta Lei fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir crédito adicional do tipo especial ao Orçamento do Exercício 

Financeiro em transcurso e ainda adicionar o presente crédito a Programação constante do 

Plano Plurianual em execução e as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, na 
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Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, conforme a seguinte denominação e classificação 

contábil: 

Órgão: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: 06.000 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Atividade: Incentivo a Caprinocultura Local 

Elemento de Despesa: 3.3.90.48.00 

Descrição: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 

Parágrafo único. Para os próximos exercícios o Poder Executivo destinará dotações 

orçamentárias específicas para o atendimento deste programa. 

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a, por meio de decreto, promover o 

reajuste do valor do incentivo financeiro previsto no artigo 2º desta Lei, com aplicação do 

percentual acumulado anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Art. 8º Esta Lei revoga as disposições contrárias a sua aplicabilidade. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de São João do Tigre PB, em 08 de Dezembro de 2020. 

 

 

 
 


