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Lei nº 1.041/2011 
 

Institui o “Auxílio para Cobertura de Esterqueiras” 
aos suinocultores que possuem edificações para a 
suinocultura, com fins comerciais, e que procederem 
na cobertura das esterqueiras de sua propriedade e dá 
outras providências. 

 
AURIO ANDRÉ COSER, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o “Auxílio para Cobertura de 

Esterqueiras” aos suinocultores que possuem edificações para suinocultura, com fins comerciais, e que 

procederem na cobertura das esterqueiras de sua propriedade, de acordo com as orientações da 

Secretarias Municipal de Agricultura e Abastecimento, utilizando-se os seguintes parâmetros e 

benefícios, quando da conclusão das obras: 

I – Suinocultores que atuam na terminação receberão R$ 2,00 (dois reais) por suíno, de acordo 

com capacidade estabelecida no Licenciamento Ambiental; 

II – Suinocultores crecheiros receberão R$ 0,50 (cinquenta centavos) por suíno, de acordo com 

capacidade estabelecida no Licenciamento Ambiental; 

Parágrafo único. Para ter direito ao incentivo, o suinocultor deverá estar em dia com o 

licenciamento ambiental e quite com a Fazenda do Município. 

 Art. 2º Para receber o benefício de que trata esta Lei, os produtores deverão ter apresentado o 

Talão de Produtor com Inscrição Estadual, conforme calendário de prazos definidos pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, para cada ano vigente, junto ao ICMS do Município. 
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§ 1º O produtor rural que não cumpriu o prazo fixado no “caput” deste artigo não faz jus ao 

benefício. 

§ 2º Os interessados deverão requerer o benefício comprovando a aquisição do material de 

construção no Município e Declaração de Conclusão da Obra. 

Art. 3º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento enviará o relatório dos 

beneficiados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para os procedimentos legais, sendo 

após o valor depositado diretamente na conta do produtor rural, ou pago em cheque nominal, em até 30 

(trinta) dias após a apresentação do relatório dos beneficiados. 

Art. 4° A implementação e controle da execução dos serviços serão de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Departamento de Meio Ambiente. 

Art. 5° Para atender as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir um Crédito Especial no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sob a 

seguinte dotação orçamentária. 

04- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

01- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

20.601.0006- Agricultura 

2.008- Manutenção das Atividades Fins da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

3.3.90.48.00000000- Auxílio à Pessoas Físicas 

Art. 6º Servirá de recursos para cobertura do Crédito Especial ora aberto, o superávit financeiro 

do exercício anterior. 

Art. 7º O Município poderá regulamentar mediante Decreto, as formas e controles para o 

repasse dos recursos. 
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Art. 8º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e onze. 

 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


