
Lei N° 193/99 
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios para 
a instalação de uma indústria - Laticínios Princesul 
Ltda e dá outras providências. 

 
 
 
 Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

 Faço Saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílios para a empresa Laticínios 

Princesul Ltda, objetivando a instalação de uma indústria de laticínios. 

 Art. 2º O auxílio a ser concedido pelo Município será de: 130m³ (cento e trinta metros 

cúbicos) de brita, 130 m³ (cento e trinta metros cúbicos) de areia, 200 (duzentos) sacos de 

cimento, rede de água, rede de energia elétrica trifásica, projeto técnico do empreendimento, 

serviços de terraplanagem, rede para instalação de um ramal telefônico convencional DDD. 

Art. 3º O Município também cederá gratuitamente à Laticínios Princesul Ltda uma área 

de terra de 20.000 m² (vinte mil metros quadrados) de sua propriedade e que foi objeto de 

desapropriação através do Decreto nº 060/98 de 20/12/98. 

Art. 4º A empresa Laticínios Princesul Ltda compromete-se a instalar no Município a 

indústria de laticínios gerando inicialmente 20 (vinte) empregos diretos, os quais deverão recair 

preferencialmente na mão de obra disponível em Vespasiano Corrêa, também cooperará com o 

Município em projetos de incentivo ao fomento da produção leiteira. 

Art. 5º A empresa beneficiada pela presente Lei compromete-se a manter suas atividades 

pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. 



§ 1º O não funcionamento da indústria pelo prazo previsto no ‘Caput’ deste artigo, 

importará na devolução pela empresa beneficiada do valor correspondente aos benefícios 

recebidos, devidamente corrigidos com base na variação do IGPM (FGV), ou outro índice que o 

substitua. 

§ 2º Caso a empresa beneficiada não cumpra o estabelecido nesta Lei, a mesma deverá 

reverter ao Município a área de terras recebida, e o valor a ser ressarcido ao Município poderá 

ser objeto de compensação com o patrimônio construído. 

Art. 6º As obrigações contidas nos artigos 4º e 5º desta Lei, deverão constar na escritura 

pública de doação do imóvel. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 

11.62.347.2005 – 3.2.3.2.00.00 – Subvenções Econômicas – Encargos Gerais do Município. 

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 dezesseis dias do mês de março de mil novecentos e noventa e nove. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal  

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


