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Lei nº 1.152/2013 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
Programa de Estímulo à Citricultura 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 

citricultura, através de restituição financeira para aqueles produtores que adquiriram mudas de árvores 

cítricas em cada exercício. 

Art. 2º A restituição financeira será na proporção de até 30% do valor comprovadamente 

investido na aquisição de mudas de árvores cítricas.  

Art. 3º Para ter direito ao benefício instituído pela presente Lei deve o Produtor Rural 

comprovar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:  

I – talão de produtor junto ao Município de Vespasiano Corrêa; 

II – a aquisição mínima de 150 mudas de árvores cítricas no exercício em vigor, através da 

apresentação de nota fiscal de compra em seu nome; 

III - o reembolso fica limitado ao máximo de 1.000 mudas por produtor rural cadastrado; 

IV – declaração dando conta da quantidade de mudas a serem cultivadas, bem como o local do 

cultivo. 

Art. 4º Em cada exercício financeiro o Município, através de Decreto estabelecerá: 

I - o total de recursos que dispõe para atendimento do programa;  
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II – o prazo para inscrição dos interessados;  

III – demais disposições pertinentes. 

Parágrafo único. Considerando o valor constante do orçamento para atendimento do programa 

no exercício e o número de inscritos, será feito o cálculo do valor a ser repassado a cada produtor, 

ficando o repasse limitado a 30% dos valores investidos com a aquisição das mudas de árvores cítricas.  

Art. 5º Caberá a Secretaria de Municipal de Agricultura e Abastecimento fiscalizar o efetivo 

plantio das mudas, devendo o produtor restituir os cofres municipais, acrescidos de juros e correção 

monetária, caso as mudas não sejam efetivamente cultivadas. 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotação orçamentária própria de 

cada exercício. 

Art. 7º Através de Decreto, o Poder Executivo Municipal, poderá regulamentar esta lei no que 

for necessário.  

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

contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e treze.  

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


