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Lei nº 1.163/2013 
 
 
 

Estende os benefícios estabelecidos pela Lei 
Municipal nº 1.130/2013 aos produtores de citros ou 
videiras 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 Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam estendidos os benefícios estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.130/2013, de 26 de 

fevereiro de 2013, aos produtores de citros ou videiras, estabelecidos no Município de Vespasiano 

Corrêa. 

Art. 2º Os benefícios estendidos pela presente lei destinam-se para estímulo à produção rural, 

através de incentivo financeiro para a aquisição de equipamentos de pequeno porte como grade de corte, 

lâmina para abertura de estradas, lance para semeadura de fertilizantes e roçadeira mecânica para trator. 

Art. 3º O incentivo financeiro será de 50% (cinquenta por cento) do valor do equipamento 

adquirido por associação, limitado a R$ 7.000,00 (sete mil reais) de incentivo, os quais são destinados 

exclusivamente para a aquisição de equipamentos de pequeno porte como: grade de corte, lâmina para 

abertura de estradas, lance para semeadura de fertilizantes e roçadeira mecânica para trator, para 

produtores de citros e videiras. 

Art. 4º O auxílio destinado às associações não poderá fugir do objetivo ao qual se destina, sendo 

que a concessão do referido auxílio deverá obrigatoriamente ter a aprovação prévia do Conselho 

Municipal da Agricultura. 
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Art. 5º A sistemática para liberação do recurso, a prestação de contas e demais disposições 

afins, seguirão os preceitos da Lei 1.130/2013. 

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 dez dias do mês de setembro de dois mil e treze. 

 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 


