
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Lei nº 801/2007 
 

Concede incentivos para instalação de complexo 
agropecuário, altera o PPA e a LDO, abre  Crédito 
Especial e dá outras providências. 

 
MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

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

a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para instalação de 

um complexo agropecuário, para o Sr. FABIANO COPAT, CPF nº 519.588.130/87 e JAQUELINE 

MOLLMANN COPAT, CPF nº 669.521.310/00, com base na Lei Municipal nº 797/2007, de 09 de 

outubro de 2007. 

Art. 2º Os incentivo são compostos de: 

I – doação, com cláusula de reversão, de uma área de terras com 148.327,50 m² de propriedade 

do Município de Vespasiano Corrêa, conforme matrícula do Registro de Imóveis nº 22.683; 

II – terraplanagem necessária para preparação do terreno onde serão construídos os módulos de 

operação, excetuando-se serviços de detonação, bem como toda infra-estrutura de acesso com estradas, 

saibro e brita; 

III – abastecimento de água para atendimento do projeto, com a construção de rede de 

transmissão até o local apropriado e perfuração de poço artesiano se necessário. 

§ 1º A área de terras descritas no inciso I, deste artigo, ficará vinculada ao Município, pelo 

período de 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura da escritura pública de transferência, e será 

liberada após este prazo, se forem cumpridas as obrigações estabelecidas nesta Lei. 
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§ 2º Os demais incentivos ficarão restritos a gastos globais de até R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). 

Art. 3º Das obrigações dos empreendedores: 

I – viabilizar o empreendimento até 31/08/2008; 

II – funcionamento do empreendimento pelo período mínimo de 10 (dez) anos; 

III – gerar valor adicionado de conformidade com o projeto apresentado; 

IV – gerar até 16 (dezesseis) empregos, de conformidade com o projeto; 

V – apresentar os documentos solicitados na Lei Municipal nº 797/2007, de 09/10/2007, 

especialmente quanto ao licenciamento do órgão ambiental, apresentando a Licença de Operação (LP) e 

a Licença de Instalação (LI) necessárias; e 

VI – manter no mínimo 20% (vinte por cento) da área existente como área de proteção 

ambiental, preferencialmente a área verde hoje existente. 

§1º Os valores estimados do número de empregos e do valor adicionado poderão sofrer 

oscilações durante a vigência da cláusula de reversão, sendo que, se for para menor, deverá ser 

devidamente justificada.   

Art. 4º Se o empreendimento ficar inativo por períodos superiores a 6 (seis) meses e inferior a 2 

(dois) anos, este período deverá ser acrescentado ao período de vinculação da área de terras doadas com 

cláusula de reversão, e se superior a 2 (dois) anos, o imóvel deverá retornar ao Município. 

Art. 5º Encerrando-se o empreendimento antes dos prazos estipulados nesta Lei, o beneficiário 

poderá retirar todos os bens construídos na área de terras, ou indenizar o município pela área recebida 

em doação, por valor a ser estipulado por uma comissão composta de três membros com conhecimento 

imobiliário.  

Art. 6º Altera a ação “4.6” do PPA 2006/2009, Lei Municipal nº 659/2005 para: 
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“Apoio a agroindústrias, sindicatos, associações dos trabalhadores rurais e empreendimentos 

agropecuários”. 

Art. 7º Altera o anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, programa Assistência 

ao Produtor Rural, projeto 1002 para: 

“Apoio a agroindústrias, sindicato, associações de trabalhadores rurais e empreendimentos 

agropecuários” (participar da instalação de agroindústrias. Colaborar com projetos do sindicato e 

associações dos trabalhadores rurais do município. Conceder incentivos a instalações de 

empreendimentos agropecuários). 

Art. 8º Fica aberto um Crédito Especial para atender o estabelecido nesta Lei, sob a seguinte 

dotação orçamentária: 

04- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

04.01- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 

20.602.0005- Agricultura 

1.002.000- Apoio ao Desenvolvimento do Setor Rural 

3.3.90.30.00.0000000- Material de Consumo     R$ 20.000,00 

3.3.90.39.00.0000000- Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   R$ 50.000,00 

Art. 9º  Servirá de recursos para cobertura do presente Crédito Especial, a redução da seguinte 

dotação orçamentária: 

05- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

05.01- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

26.782.0008- Transporte 

2.011.000- Aquisição de Material Permanente 

4.4.90.52.00.0000000- Equipamentos e Material Permanente  5021 R$ 70.000,00 
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Art. 10. Deverá ser cumprida em todas etapas o estabelecido na Lei Municipal nº 797/2007, que 

estabelece regras gerais sobre a concessão de incentivos. 

Art. 11. É parte integrante desta Lei o protocolo de intenções firmado entre as partes. 

Art. 12. 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 três dias do mês de outubro de dois mil e sete. 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


