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LEI N
o
 1199/2017 

 

 

 

 

 

      

  

    

       

      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 

conceder incentivo, através de recursos municipais, que consiste na execução de obras de 

terraplanagem e outras necessárias a instalação e implantação de aviários e novos empreendimentos 

ou ampliação no município em terreno particular, visando o desenvolvimento e à geração de 

emprego e renda, nos termos da presente Lei. 
 

     Art. 2º O incentivo que trata o artigo 1º será concedido ao 

Avicultor LUIZ CARLOS CLARO DA SILVA, inscrito no CPF 718.853.829-87, residente e 

domiciliado na comunidade de Foz do Chopim, no município de Cruzeiro do Iguaçu-PR, para 

instalação de 02 aviários para avicultura de corte, como forma de incentivo à geração de emprego, 

renda no município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar parcialmente horas 

de escavadeira hidráulica, bem como serviços com a motoniveladora e caminhões, com máquinas do 

setor rodoviário ou terceirizadas, objetivando serviços complementares na terraplanagem e no 

cascalhamento ao acesso do empreendimento. 
 

      § 1º. O beneficiário com os serviços de terraplanagem/hora 

máquina previsto no caput e artigo 1º fica obrigado na geração de, no mínimo, 02 (dois) empregos 

diretos no município com carteira assinada obedecendo às regras do Ministério do Trabalho e 

Emprego, preferencialmente dentre os habitantes do município, devendo se manter instalada e 

gerando empregos pelo período mínimo de 10 anos. 
 

      § 2º. O local para a exploração de que trata essa Lei será 

providenciado pelo beneficiário, devendo comprovar se tratar do legitimo proprietário com 

apresentação do documento hábil para tal finalidade.  
 

      § 3º. Os serviços previstos nesta Lei serão coordenados e 

executados direta ou indiretamente pela Secretaria de Transporte e pelo Departamento de 

Agricultura. 
 

      § 4º. Fica autorizado o serviço terceirizado desde que seja 

executado por empresa que detenha  contrato vigente com a administração municipal. 
 

      § 5º. Os serviços a serem executado serão de, no máximo, 50 

(cinquenta) horas de escavadeira hidráulica e mais as horas de motoniveladora e caminhões que 

forem consideradas suficientes para realizar serviços complementares na terraplanagem e no 

cascalhamento ao acesso dos empreendimentos. 

  

SÚMULA:              Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar parcialmente obras de terraplanagem e 

outros serviços em incentivo à implantação e 

instalação de aviários no Município de Cruzeiro do 

Iguaçu e dá outras providências. 
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      Art. 3º O serviço objeto desta Lei dar-se-á com encargos, na 

forma e nas condições estabelecidas nesta Lei, aplicando-se no caso o disposto na Lei Municipal nº 

202/1998, de incentivo a geração de emprego e renda e nas demais disposições legais aplicáveis ao 

caso em espécie. 

 

      Art. 4º O beneficiário dos serviços fica obrigado na geração 

dos empregos previstos no parágrafo 1º do Artigo 2º, no prazo de até 01 (um) ano contados após a 

data do termino da terraplanagem, devendo informar ao executivo e ao legislativo municipal a cada 

06 (seis) meses os empregos gerados, através do envio de relatório dos empregados.  

 

      Art. 5º Caso o beneficiário não iniciar as obras de instalação 

do aviário no prazo de 06 (seis) meses contados do término dos serviços de terraplanagem, ou não 

concluí-las no prazo de 01 (um) ano a partir da mesma data, sem motivo justo reconhecido pela 

Administração Municipal, deverá recolher aos cofres públicos o custo total da hora-máquina 

devidamente corrigido despendidos para realização do serviço. 

 

      Art. 6º Caso o beneficiário não cumpra o contido nesta Lei 

com a geração de empregos no prazo disposto no artigo 4º, fica obrigado a recolher aos cofres 

públicos o custo total da hora-máquina devidamente corrigido despendidos para realização do 

serviço. 

Art. 7º O não recolhimento dos valores devido em decorrência 

de inadimplemento, implicará em inscrição do débito na dívida ativa com consequente cobrança 

judicial. 

 

      Art. 8º Os serviços de que trata esta Lei, estará dispensado da 

realização de procedimento licitatório para concessão, com base na Lei Municipal nº 202/1998 de 

Cruzeiro do Iguaçu, por estar caracterizado o relevante interesse público que é incentivo à geração de 

emprego e renda. 

     

Art. 9º A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de novembro 

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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