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Lei nº 1.169/2013 
 

 
Concede incentivos para instalação de empresa 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 autorizado a conceder incentivos para instalação de 

empresa, Luis Carlos Rosolen (empresa individual), inscrito no CNPJ sob n° 16.571.791/0001-40, com 

sede na Rua Arthur Schilisting, nº 543, Bairro Floresta, Bento Gonçalves/RS, com base na Lei 

Municipal nº 797/2007, de 09 de outubro de 2007. 

Art. 2º O incentivo é compostos de: 

I – cessão de uso do imóvel de propriedade do Município de Vespasiano Corrêa/RS, localizado 

na Linha Eduardo Guinle, constante da matrícula nº 7.305, do Registro de Imóveis de Encantado, para 

instalação da empresa que fabricará bem como comercializará placas de gesso.  

Art. 3º Das obrigações dos empreendedores: 

I – viabilizar o empreendimento até 31/12/2013; 

II – funcionamento do empreendimento pelo período mínimo de 3 (três) anos; 

III – gerar valor adicionado de conformidade com o projeto apresentado; 

IV – gerar no mínimo 5 (cinco) empregos, de conformidade com o projeto; 
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V – apresentar os documentos solicitados na Lei Municipal nº 797/2007, de 09/10/2007, 

especialmente quanto ao licenciamento do órgão ambiental, apresentando a Licença de Operação (LO) e 

a Licença de Instalação (LI) necessárias;  

VI – a empresa se responsabilizará pela manutenção e conservação do prédio, não podendo 

efetuar reformas ou ampliações no imóvel sem autorização do Poder Executivo Municipal e arcará 

ainda com as despesas de água e luz. 

Parágrafo único. Os valores estimados do número de empregos e do valor adicionado poderão 

sofrer oscilações durante a vigência da cláusula de reversão, sendo que, se for para menor, deverá ser 

devidamente justificada. 

Art. 4º O presente convênio tem validade até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes.  

Art. 5º Encerrando-se o empreendimento antes dos prazos estipulados nesta Lei será feita 

apuração dos valores de retorno efetivo que o mesmo gerou para o município e comparado com os 

valores dos incentivos concedidos.  

Parágrafo único. Se ocorrer que os valores de retorno efetivo não for maior ou igual ao valor 

dos incentivos, fica o empreendedor no compromisso de ressarcir o município da diferença.  

Art. 6º Em casos fortuitos ou de força maior que venham a cessar a atividade do 

estabelecimento temporariamente fica prorrogado o prazo estabelecido no artigo 4º, pelo mesmo 

período que o empreendimento ficou paralisado.  

Art. 7º As despesas para atender ao disposto nesta Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias existentes na Lei Orçamentária do exercício.  

Art. 8º Deverá ser cumprida em todas as etapas o estabelecido na Lei Municipal nº 797/2007, 

que estabelece regras gerais sobre a concessão de incentivos. 
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Art. 9º É parte integrante desta Lei o protocolo de intenções firmado entre as artes. 

Art. 10. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


