
Lei Nº 381/2001 
 
 
Dispõe sobre incentivos para manutenção, 
ampliação e instalação de empresas 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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para 

manutenção, ampliação e instalação de novas empresas do município, obedecidos os critérios desta 

Lei. 

Parágrafo único. Os incentivos de que trata este artigo dar-se-ão levando em conta a 

função social decorrente da criação de empregos e a importância para a economia do Município. 

Art. 2º Para habilitação, as empresas interessadas deverão fornecer a seguinte 

documentação: 

I – Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentação de eleição de seus administradores; 

III – Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

(CNPJ). 

§ 1º Se os interessados na instalação de novas empresas no município não tiverem 

seus atos constitutivos no ato da habilitação, deverão anexar declaração contendo o modo de 



constituição da empresa, e terão prazo de 60 (sessenta dias) após aprovado o incentivo, para anexar 

ao processo os documentos. 

§ 2º O Município e o proponente, deverão firmar protocolo de intenções que deverá 

conter dados que possibilitem a análise do município, principalmente quanto a geração de empregos 

e retorno de ICMS e demais impostos. 

Art. 3º Os incentivos poderão ser constituídos de: 

I – doação de bens imóveis com cláusula de reversão; 

II – concessão de direito real de uso de área pertencente ao Município, com cláusula 

de resolução; 

III – Concessão de uso de imóvel; 

IV – Isenção de tributos municipais.  

V – Devolução do ICMS gerado. 

VI – Auxílios em materiais de construção, terraplanagem, redes de água e energia 

elétrica. 

Parágrafo único. Os incentivos de que trata este artigo deverão estar em 

conformidade com a Lei Federal nº 101 de 04 de Maio de 2000, especialmente em sua seção I I. 

Art. 4º Os benefícios desta lei serão concedidos atentos aos seguintes princípios e 

obrigações: 

I – no caso de doação de imóvel pertencente ao Município, esta ficará condicionada ao 

atendimento, pelo beneficiado, das condições estabelecidas nesta Lei, sob pena de reversão do 

imóvel ao patrimônio municipal, cabendo ao Município, em todos os casos, fiscalizar o cumprimento 

do disposto nesta Lei; 

II – no caso de concessão de direito real de uso, deverá conter cláusula de resolução 

para o caso da empresa não se instalar na forma requerida, no prazo máximo de até 2 (dois) anos, ou 



se cessar suas atividades transcorridos o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados do início de seu 

funcionamento; 

III – no caso de concessão de uso de bem imóvel, a empresa deverá se instalar no 

prazo máximo de cento e vinte (120) dias e qualquer alteração ou ampliação no imóvel, somente 

poderá ser realizada com a anuência por escrito do Poder Executivo Municipal; 

IV – Quando se tratar de isenção de tributos municipais a empresa será enquadrada na 

seguinte relação: 

a) por 5 (cinco) anos, se contar de 8 (oito) a 12 (doze) empregados; 

b) por 8 (oito) anos, se contar de 13 (treze) a 20 (vinte) empregados; 

c) por 12 (doze) anos, se contar com mais de 20 (vinte) empregados.  

Parágrafo único. O município fiscalizará o cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 5º O incentivo de que trata o artigo 3º item V desta Lei será efetuado através do 

seguinte cálculo: 

a) cálculo para apurar o percentual de participação da empresa no total do valor 

adicionado do município. 

PEVA =         VAE            .  x   75 

     VAM – VAE 

Onde: 

PEVA = Participação da empresa no valor adicionado total 

VAE = Valor adicionado da empresa 

VAM = Valor adicionado do município 

b) cálculo para apurar o valor do incentivo em Moeda Corrente Nacional. 

I = A1 x (PEVA1 – PEVA0) 

Onde: 



I = Incentivo em Moeda Corrente Nacional 

A1 = Arrecadação do Mês Um 

PEVA1 = Participação da empresa no valor adicionado total do primeiro ano do 

incentivo. 

PEVAo= Participação da empresa no valor adicionado total do ano base. 

Art. 6º Os incentivos instituídos por esta Lei serão objeto de Projeto de Lei específico 

para cada caso, remetido pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, justificado e com protocolo de 

intenções firmado entre as partes.  

Art. 7º Na falta de cumprimento do disposto nesta Lei, ou descumprida finalidade 

para a qual foi concedido o incentivo, os beneficiados terão os mesmos suspensos, após notificação, 

sem que lhes caiba qualquer indenização.  

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 quinze dias do mês de agosto de dois mil e um. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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