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LEI N
o
 1194/2017 

 

 

 

 

 

      
  

           

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos que assegura o 

artigo 53, combinado com o artigo 21, ambos  da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei. 
 

                                           

       Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a criar e 

implantar o Programa “Terra Boa”, no Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná. 

 

      Art. 2º. O objetivo do  Programa é subsidiar e disciplinar a 

prestação de serviços, terraplanagens, subsidio na  edificação de fontes protegidas, fornecimento de 

cascalho, bebedouros, material para construção de silo destinado a silagem,  subsidio no 

fornecimento de sêmen para melhoramento genético do gado leiteiro  e a distribuição de corretivo de 

solo aos produtores rurais com propriedades instaladas no Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado 

do Paraná. 

 

      Art. 3º. O programa consiste em atender anualmente os 

produtores que se enquadrarem nos requisitos do programa para cada produtor com: 

 

a) Até 05 (cinco) horas/máquinas para utilização exclusiva em sua propriedade, tomando 

como referência as horas de Escavadeira Hidráulica/ Trator de Esteira, ou com 05 

(cinco) horas/máquinas de Retroescavadeira/Carregadeira, até 05 (cinco) 

horas/máquinas de caminhão caçamba, ou ainda 05 (cinco) horas máquinas de rolo 

compactador e moto niveladora, sendo que os serviços serão executados com 

equipamentos que compõe a frota municipal e ou terceirizados mediante processo 

licitatório e de acordo com a disponibilidade. 

 

b) Até 10 (dez) horas/máquinas de trator agrícola para plantio, gobe, pé de pato e 

silagem para os pequenos produtores rurais, da agricultura familiar  que tenham até 20 

ha (vinte hectare). 

 

c) Até 08 (oitos) horas/maquinas para fazer canteiros para os produtores de hortifrúti, 

para+ os pequenos produtores rurais, da agricultura familiar  que tenham até 20 ha 

(vinte hectare). 

 

d) Será efetuado fornecimento de tubo e pedra (rachão) para edificação de fonte 

protegida, para agricultores que ainda não possuem, limitada a uma fonte por 

propriedade, conforme programação e agendamento na Secretaria de Agricultura 

sendo que em contrapartida o agricultor se obriga a fornecer cimento e mão de obra; 
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e) Para os produtores de leite será oferecido melhoramento envolta dos estábulos 

consistindo na retirada de barro e fornecimento e espalhamento de cascalho e 

construção de área para espera/repouso para gado leiteiro com cascalho e ou piso de 

concreto de até 60 m
2
 (sessenta metros quadrados). 

 
f) Será fornecido bebedouro de concreto, limitado no máximo até 03 (três) bebedouro 

por produtor/propriedade. 

 
g) Será subsidiado o fornecimento de blocos de concreto  de 14x9x39 cm, para a 

construção de 01 silo para armazenamento da silagem com o fornecimento de até 500 

blocos de concreto. 

 
h) Será subsidiado o fornecimento sêmen de diversas raças gado leiteiro, para os 

produtores de leite oferecendo melhoramento genético, conforme sêmen das raças 

adquirido em processo de  licitação. 

 

i) Terraplanagens para obras de casas e instalações rurais, será concedida até 10 (dez) 

hora/máquina  quando necessário.  

 

j) Será subsidiado o fornecimento de Corretivo de Solo consistindo em calcário e ou cama de 

aviário para os pequenos produtores rurais, da agricultura familiar  que tenham até 12 

ha (hectare) observando um máximo de 10 (dez) toneladas por produtor. 

 

      Art. 4º. O Município de Cruzeiro do Iguaçu arcará com 70% 

(setenta por cento)  do valor, devendo o produtor rural contribuir com os 30 % (trinta por cento) 

restante do valor das horas maquinas, do valor do tubo e pedra destinado a edificação de fonte, do 

valor do cascalho quando este tiver custo para administração, do valor do bebedouro de concreto, 

dos valor dos blocos destinados  a construção de silo, do valor do sêmen, do valor da hora máquina 

para  terraplanagens, do valor da tonelada do corretivo de solo (calcário e ou cama de aviário), 

conforme valores atribuídos por decreto a ser editado pela Administração Municipal, sendo que o 

recolhimento deverá ser feito no momento da solicitação do serviço, após checagem das exigências 

pré-estabelecidas, por meio de guia  emitida pelo departamento de tributação do Município. 

 

      Parágrafo primeiro: Prazo para a execução dos serviços será 

de até 90 (noventa) dias a partir do pagamento  conforme cronograma e irá depender das condições 

climáticas e o funcionamento das máquinas que prestam os serviços, bem como de licitação 

existente e vigente, podendo ultrapassar o prazo estipulado. 

 

      Parágrafo segundo: Fica estabelecido que dever ser 

respeitando o teto máximo de horas do programa consoante dispõe o artigo 3º, as horas excedentes 

às requisitadas, ficarão 100 % (cem por cento) por conta de cada produtor, limitado o máximo de 

horas máquina a serem trabalhados ao teto máximo de horas do programa. 

 

      Art. 5º. Para receber o benefício o produtor deverá enquadrar-

se nos seguintes critérios e responsabilidades: 
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a) possuir cadastro e bloco de produtor há  no mínimo um ano, devidamente atualizado, ter 

emitido nota fiscal nos últimos 120 dias e não possuir notas fiscais pendentes há mais de 120 dias. 

b) possuir atestado e ou notas de comprovação de vacinação contra febre aftosa, brucelose e 

tuberculose se possuidor de bovinos; 

c) comprovar ser proprietário, arrendatário, parceiro ou meeiro, através de escritura ou contrato 

registrado em vigência; 

d) além dos itens anteriores, para o produtor receber o beneficio de corretivos de solo deverá 

apresentar ainda análise de solo com no máximo 02 (dois) anos de vigência. 

e) manter lateral de estradas cujo sua propriedade margeia limpas (dessecação, rosada ou 

capina) bem como sarjetas e bueiros limpos para melhor escoamento das águas. 

f) estar em dia com Fisco Municipal, pois o Produtor Rural não poderá estar com qualquer 

débito junto a prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu, tais com pagamento das horas 

máquinas, demais benefícios, IPTU,  tributos, impostos etc.  

g) manter ativo o programa de manejo e conservação de solos e água em suas propriedades 

como plantio em nível e com construção de curvas de nível e ou similar (bigodes e terraço base 

larga). 

h) O produtor para receber os benefícios do que trata o projeto devem obedecer rigorosamente 

às normas do Instituto Ambiental do Paraná; portanto não trabalhar em áreas de preservação 

permanente e em áreas de declives acentuados, ficando os produtores responsáveis pelas possíveis 

irregularidades e suas sanções.  

i) O produtor não poderá em hipótese alguma usar destas horas máquinas para desmanchar ou 

interferir de forma negativa a qualquer tipo de trabalho de conservação de solo, enleiramento de 

pedra e destoca e ou enleiramento de árvores. 

j) O produtor rural deverá optar no momento da requisição  de ordem para emissão da guia de 

recolhimento, pelo tipo de máquina a ser utilizada, devendo optar por somente uma em cada guia, 

respeitando o teto máximo de horas do programa somando todas as guias. 

k) Após o recolhimento da guia, o produtor rural deverá assinar junto a Secretária de 

Agricultura e meio Ambiente um termo de compromisso e responsabilidade. 

l) o produtor rural deverá apresentar cópia do cadastro de produtor, CPF, RG, para ser anexado 

a guia de recolhimento e termo de compromisso. 

m) O produtor só poderá fazer nova solicitação de serviços do programa Terra Boa acima da 

alínea “a” do artigo 3º, dezoito meses após a primeira solicitação e/ou quando a totalidade dos 

produtores rurais do município que se enquadrarem no programa tiverem tido a oportunidade de 

solicitar os serviços conforme os termos desta lei. 

 

      Art. 6º. O programa terá início em até 60 (sessenta) dias após a 

aprovação da presente lei e bem como após regular processo de licitação dos serviços e 

bens/produtos a serem subsidiados consoante  previstos no artigo 3º desta Lei e serão utilizados 

recursos das dotações orçamentárias da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de 

Viação e Obras para o presente exercício e nos demais serão consignados dotações próprias no 

orçamento de cada ano. 

 

      Parágrafo primeiro: Para execução do programa serão 

utilizadas máquinas do município e terceirizadas. 

 

      Parágrafo segundo: Fica autorizado o executivo municipal a 

disponibilizar para consecução do referido programa o valor máximo anual de R$ 150.000,00 (cento 
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e cinquenta mil reais), os quais serão utilizados na contratação de empresas terceirizadas para 

execução  e fornecimento do objeto do presente programa consoante previstos no artigo 3º desta Lei. 

 

      Art. 7º. Todos os trabalhos serão realizados mediante 

supervisão da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que 

deverão elaborar um Plano de Ação para o desenvolvimento do Programa. 

 

      Art. 8º. O produtor rural compromete-se totalmente pelas 

ações causados com a execução dos serviços solicitados, arcando com quaisquer danos cometidos, se 

responsabilizando por eventual indenização, como os danos cometidos ao meio ambiente, podendo 

responder civil e criminalmente de acordo com as leis vigentes. 

 

      Art. 9º. Fica a cargo do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural – CMDR, o acompanhamento das atividades. 

 

      Art. 10. Caso seja verificado que houve o descumprimento das 

normas acima citadas, os infratores serão penalizados com a exclusão dos mesmos dos programas 

municipais pelo prazo 02 (dois) anos e se ainda tiver a participação de servidores municipais a esses 

serão aplicados o que dispõe o estatuto dos servidores. 

  

      Art. 11. Os Serviços serão suspensos dentro do mês em que for 

atingido o teto estipulado no parágrafo único do artigo 6º, ou no caso de indisponibilidade 

temporária de recurso financeiro. 

 

      Art. 12. O Poder Executivo expedirá Decreto regulamentando 

o valor da hora máquina de acordo com a sua categoria bem como do valor que será despendido pelo 

produtor a ser beneficiado com o programa terra boa, do valor do tubo e pedra destinado à edificação 

de fonte, do valor do cascalho quando este tiver custo para administração, do valor do bebedouro de 

concreto, dos valores dos blocos destinados  a construção de silo, do valor do sêmen, do valor da 

hora máquina para  terraplanagens, do valor da tonelada do corretivo de solo (calcário e ou cama de 

aviário), e demais benefícios previstos no artigo 3º desta Lei o qual será corrigido anualmente. 

 

      Art. 13. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação.      
    

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -    

Estado  do  Paraná,  aos trinta e um dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                              PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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