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Lei nº 1.453/2019 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro à empresa DE BEV LTDA, aponta 
recursos 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 auxílio para instalação de 

indústria com a empresa DE BEV LTDA, CNPJ nº 14.270.004/0001-02, com base na Lei Municipal nº 

797 de 09 de outubro de 2007. 

a) Doação de uma área de terras de 80 x100 metros, no distrito industrial; 

b) Fornecimento de energia elétrica; 

c) Fornecimento de abastecimento de água; 

d) Terraplanagem necessária para a construção do pavilhão; 

e) Construção de acesso ao local da instalação; e 

f) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em materiais de construção a serem aplicados no pavilhão 

industrial. 

Parágrafo único. Os materiais de construção serão adquiridos de conformidade com o projeto de 

engenharia apresentado pela empresa, e serão pagos diretamente ao fornecedor. 

Art. 2º A área de terras ficará vinculada ao Município, com cláusula de reversão pelo período de 

10 (dez) anos. 

Art. 3º Em contrapartida a empresa terá os seguintes encargos junto ao Município: 

a) Manter o pleno funcionamento da empresa por 10 (dez) anos; 
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b) Gerar 5 empregos; 

c) Realizar investimentos na ordem de R$2.700.000,00; 

d) Estimular o desenvolvimento da cadeia produtiva de uva no município; 

e) Iniciar os investimentos na construção e instalação de maquinários em até 30 (trinta) dias após 

o município colocar o terreno em condições. 

f) Apresentar faturamento de R$20.000.000,00 a partir do segundo ano de atividades; e 

g) Apresentar documentação estabelecida na Lei Municipal nº 797/2007. 

Art. 4º Os valores estimados de faturamento e número de empregos poderão sofrer alterações em 

consequências de mudanças econômicas e de mercado, e deverão ser justificadas, se forem para menos. 

Art. 5º O cumprimento das cláusulas de compromisso tem validade por 10 (dez) anos, a partir da 

entrada em funcionamento do empreendimento. 

Art. 6º Encerrando-se o empreendimento antes dos prazos estipulados nesta Lei, será feita 

apuração dos valores de retorno efetivo de ICMS que o mesmo gerou para o município, e comparado com 

os valores dos incentivos concedidos. Se ocorrer que os valores de retorno efetivo de ICMS não for maior 

ou igual ao valor dos incentivos, fica o empreendedor no compromisso de ressarcir o município da 

diferença, ou o município poderá fazer proposta para adquirir o pavilhão industrial. 

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese descrita no “caput” será instituída uma comissão de 

funcionários acompanhada de pessoal técnico para as referidas avaliações. 

Art. 7º As despesas para atender ao disposto nesta Lei serão suportadas por dotação orçamentária 

própria na classificação 28.846.0000.2064 Incentivo Industrial. 

Art. 8º Deverá ser cumprido em todas as etapas do estabelecido na Lei Municipal nº 797 de 09 de 

outubro de 2007. 
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Art. 9º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


