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Lei nº 539/2003 
 
 
 
Declara de interesse histórico-cultural o moinho 
de propriedade de Roque Afonso Pezzi, autoriza a 
concessão de auxílio financeiro, inclui metas e 
objetivos no Plano Plurianual e Diretrizes 
orçamentárias para o ano de 2003, autoriza a 
abertura de crédito especial e dá outras 
providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal 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 declarado de interesse histórico e cultural para o Município de Vespasiano 

Corrêa, o moinho colonial e respectivas instalações, de propriedade de Roque Afonso Pezzi, 

localizado na Linha Vitorino Monteiro, Vespasiano Corrêa/RS. 

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a conceder a Roque Afonso Pezzi, um auxílio 

financeiro de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicado exclusivamente na execução de projeto 

de restauração da roda d’água que movia o moinho referido no Art. 1º. 

Art. 3º O valor relativo ao auxílio autorizado será liberado mediante celebração de Termo de 

Compromisso, firmado pelo destinatário, o qual deverá conter as seguintes condições e obrigações, 

dentre outras pertinentes: 

I – apresentação de projeto de restauração, com os respectivos custos e cronograma de 

execução; 

II – liberação do recurso em etapas, de acordo com a execução do projeto; 
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III – entrega da última parcela do auxílio após laudo de inspeção realizada por profissional de 

engenharia indicado pelo Município, em que ateste a boa execução do serviço de restauração e a 

segurança, condicionada, ainda, à verificação de funcionamento da roda d’água; 

IV – manter limpo o acesso ao moinho e instalações, assim como permitir a visitação de 

turistas no horário das 7 horas às 20 horas, diuturnamente; 

V – reparar qualquer defeito que possa prejudicar o funcionamento da roda d’água, e 

comunicar ao Município eventual estrago que o impeça; 

VI – assegurar ao Município fiscalização, a qualquer hora do dia, quanto ao cumprimento das 

obrigações expressas no Termo de Compromisso, que deverão ser mantidas pelo prazo mínimo de 10 

anos; 

VII – extensão das obrigações de que trata este artigo, aos sucessores a qualquer título do 

compromissário. 

Parágrafo Único. Será facultada ao beneficiário do auxílio, a exploração comercial local 

com fins turísticos, observadas as normas legais pertinentes. 

Art. 4º Ficam incluídas as seguintes metas e objetivos: 

I – no Plano Plurianual, para o período de 2002/2005, aprovado pela Lei nº 373/2001: 

13.02 – Conservação do patrimônio histórico-cultural do Município e promoção do turismo. 

II – nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2003, aprovadas pela Lei nº 490/2002: 

13.02 – preservação, conservação e restauração de bens, obras e outras manifestações do 

patrimônio cultural do Município. 

Objetivo – preservar a memória dos grupos formadores da sociedade local e, 

concomitantemente, promover e incentivar o turismo no território municipal. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento do exercício de 2003, crédito 

adicional especial com a seguinte classificação:  



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

23.695.0094.2041- Manutenção das Atividades do Turismo 

3.3.9.0.41.02.00.00- Contribuição para Incentivo ao Turismo 

Parágrafo Único. Servirá de recurso para cobertura do crédito especial autorizado, o 

superávit financeiro do exercício de 2002. 

Art. 6º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal de Vereadores a cópia do projeto de 

restauração, com seus respectivos gastos, e 30 (trinta) dias após a realização da obra, a prestação de 

contas. 

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 treze dias do mês de agosto de dois mil e três. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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