
Lei Nº 386/2001 
 
 
 
Concede incentivo a ampliação de indústria 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, com base na Lei Municipal nº 381/2001, autorizado a 

conceder incentivo a ampliação da empresa BALDO S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO, 

inscrita no CNPJ sob nº 91.473.678/0020-00, localizada neste município, que irá construir uma nova 

unidade industrial. 

Art. 2º Os incentivos de que trata esta Lei serão constituídos de: 

a) R$100.000,00 (cem mil reais) em materiais de construção; 

b) Até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em serviços de terraplanagem e rede de energia 

elétrica; 

c) Ressarcimento dos investimentos realizados pela empresa na construção do pavilhão 

industrial, com recursos do ICMS que a empresa gerar a mais do que os gerados com 

base em 31/12/2000, limitados em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). 

§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo se dará em conformidade com o artigo 5º da Lei 

Municipal nº 381/2001. 

§ 2º No ressarcimento de que trata o Parágrafo Primeiro deste artigo, levar-se-á em consideração, 

o investimento de cada parte e o investimento total, conforme modelo abaixo: 



R = IM  x  100                           R = IE  x   100    

     IT      IT 
 

Onde: 

R = RESSARCIMENTO 

IM = INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO 

IE = INVESTIMENTO DA EMPRESA 

IT = INVESTIMENTO TOTAL 

§ 3º Os valores do ressarcimento serão apurados no final da obra, de acordo com os comprovantes 

de gastos apresentados pelas partes. 

Art. 3º A empresa beneficiária deverá viabilizar o investimento até 31 de Março de 2002. 

Art. 4º A empresa beneficiária deverá manter no mínimo 100 (cem empregos) que deverão ser 

criados até 31 de dezembro de 2002.  

Parágrafo único. As metas deste artigo poderão ser revistas, caso a empresa não puder cumpri-lo 

até a data estipulada, devidamente justificada pela mesma.  

Art. 5º Caso a empresa encerrar suas atividades antes de cumprido o ressarcimento de que trata o 

artigo 2º, Parágrafos Primeiro e Segundo desta Lei, deverá ressarcir ao município o valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais) em 12 (doze) parcelas mensais, devendo, para tal, constituir concedente. 

§ 1º Caso a empresa encerrar suas atividades operacionais no município de Vespasiano Corrêa, 

também haverá de ofertar em venda, a dita municipalidade, a edificação construída com os incentivos 

recebidos, por preço quinze por cento inferior ao de mercado. 

§ 2º O preço de mercado do imóvel haverá de ser encontrado a partir de avaliação técnica 

subscrita por dois engenheiros civis, sendo um indicado pelo município e outro pela empresa Baldo. 

Art. 6º Fica estipulado o prazo de 10 (dez) anos para o ressarcimento de que trata o artigo 2º letra 

“c” desta Lei. 



Art. 7º Os valores de que tratam esta Lei não sofrerão atualização monetária nem incidência de 

juros.  

Art. 8º Fará parte integrante desta Lei o protocolo de intenções firmado entre as partes. 

Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

08 – Encargos Gerais do Município 

08.01 – Encargos Gerais do Município 

11.62.346.1015 – Apoiar e Auxiliar c/ Recursos Financeiros Instalação de Indústrias 

4.3.3.1.00.00.00 – Auxílio para Despesas de Capital 

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

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e um. 

 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


