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Lei nº 1.359/2017 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
auxílio para instalação de complexo para criação de 
perus 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. 

Considerando o empreendimento dos senhores MOISÉS GAVINESKI, CPF nº 012.137.380/08 e 

GENINHO GAVINESKI, CPF nº 396.144.680/68, produtores de nosso município,   

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção de ITBI para a 

transação de compra e venda a ser realizada entre Moisés Gavineski, Geninho Gavineski e Seara 

Alimentos Ltda, da área de terras com 121.000m², matrícula 10.733 do Oficio de Registros Públicos da 

Comarca de Encantado/RS. 

Parágrafo único. A isenção de que trata o “caput” está baseada no artigo 3º, item IV, da Lei 

Municipal nº 797/2007, de 09/10/2007.   

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio de até 100 (cem) horas 

de serviço de máquinas para trabalhos de terraplanagem. 

Parágrafo único. A concessão de que trata o “caput” está baseada no artigo 3º, item VI, da Lei 

Municipal nº 797/2007, de 09/10/2007.   

Art. 3º Os auxílios de que trata esta Lei ficam condicionados ao funcionamento de uma granja 

de criação de perus, de forma integrada, que deverá estar em atividade em até 60 (sessenta) dias da 

aprovação desta Lei. 
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Art. 4º Se as atividades do empreendimento se encerrarem antes de decorridos 5 (cinco) anos do 

início de atividades, deverão os beneficiados indenizarem o município dos auxílios recebidos. 

Art. 5º As despesas decorrentes da seguinte Lei serão suportadas por dotações próprias inseridas 

na Lei de meios do município. 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete. 
 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


