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Lei nº 1.060/2011 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a 
empresa JOÃO VITOR VIEL-ME, através de 
incentivos e dá outras providências. 

 
 
 

AURIO ANDRÉ COSER, 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 auxiliar a empresa JOÃO VITOR VIEL-

ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.423.787/0001-09, que esta se instalando em nosso município, com os 

seguintes incentivos: 

I - R$15.000,00 (quinze mil reais) em materiais de construção que farão parte do pavilhão; 

II - Terraplanagem da área onde será instalado o empreendimento; 

§ 1º Caso a rede de energia elétrica não suportar a demanda do investimento, o município poderá 

ceder em comodato um transformador de até 45Kwa, por tempo indeterminado, ficando sob 

responsabilidade da empresa recebedora do auxílio a manutenção do mesmo.  

§ 2º Se a empresa terceirizar a construção do pavilhão, o município pagará diretamente o valor 

do auxílio de que trata o item 1 do “caput” a empresa construtora, ou caso contrário, o auxílio será em 

material de construção. 

§ 3º A empresa recebedora do auxílio deverá apresentar contrato com a construtora, se for o 

caso.  
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 § 4º - O poder executivo designará em comissão para acompanhar a correta aplicação ao auxílio 

recebido.  

Art. 2º A empresa recebedora ao auxílio, obriga-se a cumprir com as normas estabelecidas pelos 

órgãos competentes em relação ao meio ambiente, e apresentar toda documentação referente a obra e a 

transferência de endereço da empresa para o município de Vespasiano Corrêa. 

Art. 3º A empresa recebedora do auxílio deverá cumprir com as seguintes obrigações: 

I - Iniciar as atividades operacionais até 60 dias após aprovação da Lei.  

II - Executar o projeto conforme a legislação estadual do meio ambiente exige, apresentando a 

LP e Li necessárias; 

III - Previsão de faturamento e valor adicionado conforme projeto apresentado; 

IV - Gerar empregos apresentado no projeto, preferencialmente de pessoas residentes no 

município de Vespasiano Corrêa. 

V - Apresentar trimestralmente ao município, cópia da GFIP e relação dos funcionários; 

VI - Apresentar anualmente cópia do balanço e da RAIS do ano anterior; 

VII - Permitir acesso ao poder executivo municipal para visitação a empresa, quando mo mesmo 

achar conveniente; 

VIII - Manter a regularidade da empresa pelo período de 10 (dez) anos, a contar do início das 

atividades nas novas instalações. 

Art. 4º Caso o empreendimento venha a cessar suas atividades antes dos 10 (dez) anos previsto 

no item 8 do artigo anterior, deverá ressarcir o município dos valores do auxílio, proporcionalmente ao 

período faltante. 

Art. 5º O prédio a ser construído deverá ficar alienado ao município de Vespasiano Corrêa, com 

cláusula de reversão, pelo período de cumprimento do acordo firmado. 
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Art. 6º Os recursos para cobertura da presente Lei correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

22.661.0004- Administração 

1.003- Incentivo ao Desenvolvimento Industrial 

3.3.60.00.00000000- Transferência à Instituições Privadas (3010) 

Art. 7º 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 dezembro de dois mil e onze. 

 
 

Aurio André Coser 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


