
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Lei nº 1.225/2014 
 

Institui o Programa de Incentivo ao Turismo no 
Município de Vespasiano Corrêa/RS 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. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de Incentivo ao Turismo como 

objetivo de obter maior incremento no desenvolvimento do setor, no âmbito do Município de 

Vespasiano Corrêa/RS. 

Art. 2° Terá direito a aderir ao Programa aqueles estabelecimentos de pessoas físicas ou 

jurídicas, em situação cadastral regular perante o Município, que se proponham a promover a 

divulgação de atrativos locais, como paisagem, lazer, cultura, meio ambiente, patrimônio histórico, 

gastronomia e esporte, realizados no limite do Município.  

Parágrafo único. A documentação necessária para inclusão no programa será definida por 

Decreto Municipal. 

Art. 3º Encaminhado o pedido à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, este será 

remetido ao Conselho Municipal de Turismo, que fará a análise considerando o atrativo do ponto 

turístico e a projeção de pessoas que frequentarão o local. 

Parágrafo único. Após o seu exame, o Conselho recomendará, ou não, a sua aprovação e o 

valor global do incentivo a ser concedido. 

Art. 4° O incentivo consistirá no fornecimento de projeto arquitetônico, materiais de construção 

e serviços de máquinas, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para melhorias e conservação do 
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estabelecimento/ponto turístico.  

Art. 5° Como contrapartida ao incentivo recebido deverá o beneficiário cumprir as seguintes 

obrigações:  

I - permanecer em atividade com o ponto turístico pelo período mínimo de 5 (cinco) anos; 

II - isentar escolas municipais de Vespasiano Corrêa de cobrança de qualquer ingresso para 

visitação;  

III - estar o beneficiário ou pessoa por ele indicada buscando capacitação em Turismo; 

IV - incluir no material de divulgação o nome e/ou a logo marcado "Programa de Incentivo ao 

Turismo do Município de Vespasiano Corrêa/RS”. 

Art. 6º O não cumprimento de qualquer das condições sujeitará o beneficiário a promover a 

restituição do valor recebido, acrescido de juros e correções legais.  

Art. 7° A realização do Programa ficará condicionada à disponibilização de Receita Municipal 

orçada no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, de acordo com 

cada ano de referência. 

Art. 8° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, sendo regulamentada por Decreto 

Municipal e tornando revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quatorze. 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
Aurio André Coser 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 


