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Lei 1.438/2018 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
auxílio financeiro para fins turísticos, 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, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1225/2014, de 

28/10/2014; 

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 conceder auxílio financeiro para a empresa 

CLACI SANTINA GONÇALVES DA SILVA SPEGIORINI 69261440010 (RECANTO CASCATA 

V13), inscrita no CNPJ sob nº 29.074.716/0001-15. 

Parágrafo único. O auxílio financeiro será de R$15.000,00 (quinze mil reais), e será entregue em 

materiais necessários À execução do projeto apresentado. 

Art. 2º O investidor deverá executar o projeto em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento 

do material. 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal e o investidor deverão firmar termo de parceria, com o 

comprometimento das partes para a realização do projeto. 

Art. 4º Para a liberação do auxílio deverá o investidor estar enquadrado nos dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.225/2014, de 28/10/2014. 

Parágrafo único. O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo, conforme ata nº 

01/2018 de 19 de setembro de 2018. 

Art. 5º Fica aberto um crédito especial para atender as despesas decorrentes desta Lei, na seguinte 

dotação orçamentária: 
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06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

01- Departamento de Cultura, Desporto e Turismo 

13.392.0009- Turismo 

2017- Manutenção das Atividades do Turismo 

3.3.3.60.45.00000000- Subvenções Econômicas                                                      R$ 15.000,00 

Art. 6º Servirá de recursos para cobertura do presente crédito especial, o superávit financeiro do 

exercício anterior, recursos livres. 

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 nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


