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Lei nº 1.130/2013 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
Programa de Estímulo à Produção Rural 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 instituir o programa de estímulo à 

produção rural, através de incentivo financeiro para a aquisição de máquinas ensiladeiras ou 

distribuidores de adubo orgânico para as associações devidamente constituídas com produção 

agropecuária neste Município. 

Art. 2º O incentivo financeiro será concedido às Associações de Produtores com associados de 

uma mesma localidade ou de localidade vizinha. 

Parágrafo único. O Município atenderá até 6 (seis) Associações por ano, podendo a mesma 

associação ser novamente beneficiada somente após 3 (três) anos da concessão. 

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 máquinas ensiladeiras ou distribuidores de adubo orgânico. 

Parágrafo único. Os valores definidos no caput poderão ser alterados em cada exercício, 

aplicando como critério de reajuste o mesmo índice de correção dos impostos municipais. 

Art. 4º As Associações de produtores recebedoras dos recursos, deverão prestar contas dos 

recursos recebidos até 60 (dias) após o recebimento dos mesmos. 
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Art. 5º O Município liberará os recursos mediante comprovação da aquisição do equipamento 

definido do art. 3º, e vistoria da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, comprovando o 

recebimento do equipamento. 

Art. 6º As Associações de Produtores não poderão se desfazer do equipamento adquirido com 

auxílio de recursos públicos, a não ser para a troca do mesmo por um novo equipamento ou mais 

moderno, e com autorização do Poder Executivo Municipal, sendo que o valor do bem que será dado na 

troca ou vendido, abaterá o custo do equipamento a ser adquirido. 

Art. 7º Através de Decreto, o Poder Executivo Municipal, estabelecerá critérios para que as 

associações de produtores se habilitem ao recebimento dos recursos, até 6 (seis) grupos por ano. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial as da Lei 701/2006. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze. 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


